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1.1 หลักการและเหตุผล 
  

 พนักงานถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ ความกาวหนาขององคการข้ึนอยูกับความสามารถและ
ความทุมเทในการทํางานของพนักงานในองคการนั้นๆ ท้ังนี้ความทุมเทและความซ่ือสัตยของ
พนักงานเกิดข้ึนจากความผูกพันท่ีพนักงานมีตอบริษัท ซ่ึงกอใหเกิดความศรัทธาในองคการ 
คาตอบแทน แรงจูงใจ สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางาน ความสามารถในการตอบสนองตอ
ความตองการของพนักงาน เชน การไดเล่ือนตําแหนง การที่องคการเห็นความสําคัญของพนักงาน 
การรับฟงความคิดเห็น และการพัฒนาความรู หากองคการสามารถตอบสนองตอความตองการเหลานี้
ได พนักงานยอมพึงพอใจ และมีความจงรักภัคดี ตองการที่จะทํางานกับองคการ ตลอดไป 
 ความผูกพันของพนักงานและความพอใจในคาตอบแทนเปนเร่ืองท่ีสําคัญลําดับตนท่ี
สงผลกระทบตอผลประกอบการขององคการ กลาวคือ การที่พนักงานตัดสินใจเขารวมงานกับ
องคการในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากองคการก็เพื่อแลกเปล่ียนกับคาตอบแทนท่ีองคการ 
เสนอให ดังนั้นหากองคการไมสามารถตอบสนองความตองการขางตนเหลานี้ได พนักงานอาจ
ลาออกไปเพ่ือหาองคการท่ีสามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได หรือในทางตรงกันขามอาจ
มีพนักงานบางสวนตัดสินใจไมลาออกแตลดประสิทธิภาพในการทํางานลงไมทุมเทใหงานดังท่ีเคย
เปนเพื่อใหภารกิจผานพนไปเพียงวันตอวัน นั่นเปนการทํางานท่ีไมความผูกพันตอบริษัทหรือมีความ
ผูกพันเพียงเล็กนอยเทานั้น (สมศักดิ์ ขยันกิจ, 2546) ปรากฏการณนี้สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานและประสิทธิผลโดยรวมขององคการ ซ่ึงผลท่ีจะตามมานี้ก็คือ เกิดความสูญเสียในองคการทั้ง
ดานผลผลิต ช่ือเสียง ภาพพจน ความนิยมขององคการ และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร แตความ
สูญเสียท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทรัพยากรบุคคล  
 บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (คอรปอเรช่ัน) จํากัด เปนบริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับเก็บขอมูลแบบแถบแมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอรทุกขนาด
ในตราสินคาของตัวเองเทานั้น มีขนาดมูลคาของธุรกิจและสวนแบงทางการตลาดใหญเปนอันดบัสอง
ของโลก โดยมีสํานักงานใหญ (Head Office) ท่ีเมืองเลคฟอรเรสและหองทดลองเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Research And Development Laboratory) ท่ีเมืองซิลิกอนวอลเลย มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  สําหรับฐานการผลิตมีดวยกันสองแหงคือ ในประเทศมาเลเซีย 
ใชช่ือวา บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (มาเลเซีย) จํากัด กอต้ังในป พ.ศ. 2513  มีโรงงานอุตสหกรรมเพียง
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แหงเดียว ต้ังอยูท่ีเมืองสุบังจายาร (Subang Jaya) มีสัดสวนกําลังการผลิตคิดเปน 40 เปอรเซ็นตของ
กําลังการผลิตท้ังหมดท่ัวโลกของบริษัทและมีพนักงานจํานวนท้ังหมด 9,812 คน(ขอมูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2551) สําหรับประเทศไทย บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมกอต้ังในป
พ.ศ.2544 โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจจากกรมสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย(The 
Board Of Investment Of Thailand, BOI)  กระทรวงอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมสองแหง คือ 
แหงแรกต้ังอยูเลขท่ี60/90/2 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และแหงท่ีสองต้ังอยูเลขท่ี
140 หมู2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแหงแรกเร่ิมตนบริษัทจากการ
ขอซ้ือสถานท่ี โรงงานและส่ิงอํานวยความสะดวกเดิมท่ีมีอยูแลว จากบริษัทฟูจิสึ (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงเปนคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท่ีประสบภาวะการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ พรอมกับการ
คัดเลือกพนักงานสวนหนึ่งจากท้ังหมดท่ีมีอยูเดิมของบริษัทฟูจิสึฯ เพื่อเขาเปนพนักงานของบริษัทเวส
เทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) แทน  เพื่อลดการปลดพนักงานออกทั้งหมด  ดังนั้นบริษัทเวสเทิรน
ดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมตนธุรกิจจากการมีพนักงานท้ังหมดจํานวนประมาณ 800 คน จากผล
การดําเนินงานท่ีดีในปแรก ทําใหในปถัดมาบริษัทเร่ิมขยายธุรกิจจากการเขาซ้ือบริษัทรีทไรท
(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีอยูในฐานะผูผลิตช้ินสวนตนน้ําเพื่อจําหนายใหกับบริษัทฯ ท่ีประสบภาวะการ
ขาดทุนจากการดําเนินงานเชนกัน (ซ่ึงปจจุบันคือโรงงานแหงท่ีสอง ท่ีต้ังในนิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จากนั้นมาบริษัทยังมีการขยายโรงงานอยางตอเนื่องอีกหลายรอบ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของตลาดท่ีมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ในปจจุบันบริษัทฯมีกําลังการผลิต
รวมท้ังสองแหงคิดเปน 60 เปอรเซ็นตของกําลังการผลิตท้ังหมดท่ัวโลก รวมถึงยังมีอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนตนน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิตข้ันตอนสุดทายดวย โดยใชพื้นท่ีสวนหนึ่งของโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ช้ินสวนท่ีไดจากกระบวนการตนน้ํานี้จะตองจายไปยังโรงงานใน
ประเทศมาเลเซียสวนหนึ่งตามสัดสวนการผลิตท่ีไดวางแผนไว  ดังนั้นจํานวนพนักงานท้ังหมด
สําหรับโรงงานในประเทศไทย จึงมีมากถึง 29,419 คน(แผนกทรัพยากรมนุษย, ขอมูล ณ วันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ.2551 )  โดยเปนพนักงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง(Direct Labor, DL) จํานวน 
27,017 คน หรือ 92% ของพนักงานท้ังหมดในประเทศไทย และท่ีเหลือจํานวน 2,402 คน หรือ 8% จะ
ทํางานในสวนตางๆเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Indirect Labor, IDL) จาก
ภาพรวมท่ีกลาวมาแลวพบวาบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทแหงหนึ่งท่ีมีการ
วาจางพนักงานจํานวนมากในประเทศไทย เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีตองใช
เทคโนโลยีช้ันสูง ประกอบกับแรงงานทุกสวนท่ีเกี่ยวของกับการผลิตจึงตองมีทักษะความสามารถสูง
ในการทํางาน ซ่ึงเราเรียกแรงงานทักษะ (Skilled Employee) โดยบริษัทฯใหความสําคัญพรอมท้ังมี
นโยบายท่ีจะพัฒนา และรักษาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะเปนตัวขับเคล่ือนและผลักดัน
ใหองคกรสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบริษัท ฯ  จะพบปญหาท่ีหลากหลาย  ปญหาท่ีสําคัญอันดับ
ตนๆ คือ ปญหาดานแรงงานในการผลิต  ไมวาจะเปนเร่ืองการลาออกของพนักงาน  การขาดวินัยใน
การปฏิบัติงาน  การกระทําผิดขอบังคับขององคกร  การสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ   
การขาดแรงงาน  สงผลตอเสถียรภาพในดานการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขันขององคการ  
และจากสถิติของแผนกบุคคลจะพบวามีพนักงานลาออกเกือบทุกเดือน  ปญหาดังกลาวไดสรางความ
สูญเสียใหแกบริษัทฯ ท้ังในดานการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะสรรหา  คัดเลือก  ฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเขามาทดแทน  และสูญเสียเวลาซ่ึงมิอาจประมาณคาได  จากประสบการณท่ีผานมาพบวาการ
ท่ีบริษัทต้ังอยูในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงเปนท่ีต้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ซ่ึงมี
โรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากอยูในพื้นท่ีใกลเคียงกัน  มีสวัสดิการตางๆ อยูในระดับใกลเคียง
กัน  ทําใหบริษัทมีอัตราการเขาออกของพนักงานในแตละเดือนสูงมาก  โดยในป 2551  บริษัทฯ มี
อัตราการเขาออกของพนักงานเฉล่ียสูงถึง    3%     โดยเปนพนักงานรายวันถึง  3%   แตใน
ขณะเดียวกันก็พบวาพนักงานของบริษัทฯ บางสวนมีอายุการทํางานกับบริษัทฯ มากกวา 10 ป 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอบริษัท เวสเทิรน
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  เพื่อท่ีจะทราบเหตุผลท่ีแทจริงวามีเหตุปจจัยใดท่ีมีสวนชวยใหพนักงาน
เกิดความผูกพันตอบริษัท  ขอมูลท่ีไดจะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือเปนการชวยลดความสูญเสียแกบริษัท ในการรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไวให
ไดนานท่ีสุดตอไป 
   
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาระดบัความผูกพันตอองคการของพนักงานฝายผลิตบริษัท   เวสเทิรนดิจิตอล 
(ประเทศไทย)  จํากัด 
   
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.  ทําใหทราบถึงความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการของพนักงานฝายผลิตบริษัท   
เวสเทิรนดจิิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
  2. สามารถนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดไปใชในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
บริษัทฯ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรมนษุยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1.4  นิยามศัพท    
                    ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง  ลักษณะความผูกพันตอองคการ 3 ดาน  คือ ดานความ
เช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเท
ความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคการ  ดานความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึง
ความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
                    พนักงานฝายผลิต  หมายถึง  บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานในฝายผลิตของบริษัท เวส
เทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีตําแหนงผูจัดการฝายผลิต  หัวหนางานฝายผลิต  พนักงานผู
ฝกสอน รับคาตอบแทนเปนเงินเดือน และตําแหนงพนักงานรายวันฝายผลิตและธุรการฝายผลิต  รับ
คาตอบแทนเปนคาจางรายวนั ซ่ึงท้ังหมดมีรอบการจายเงินคาตอบแทนในทุกๆ15วนั คือทุกวนัท่ี7 
และ 22 ของเดือน 

เพศ  หมายถึง  สถานภาพท่ีไดรับมาแตกําเนิดของพนกังาน จําแนกเปน  2 กลุม  คือ 

1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

ระดับการศึกษา หมายถึง  คุณวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสุดของพนักงานในปท่ีตอบแบบ 

สอบถาม  

ระยะเวลาการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลานับต้ังแตปท่ีพนักงานเขาทํางานกับบริษัท 
จนถึงปท่ีตอบแบบสอบถาม 

อายุ  หมายถึง  ระยะเวลาของพนักงานดํารงชีวิตนับปเต็มของพนักงาน นับต้ังแตปเกิด 
จนถึงปท่ีตอบแบบสอบถาม 

                      องคการ  หมายถึง บริษทั เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด ต้ังอยูท่ีเลขท่ี 140 หมูท่ี
2 นิคมอุตสหกรรมบางปะอิน ตําบลบางจกิ อําเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 


