
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง  ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัท   เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย)  จํากัด  โดยไดศึกษาศึกษาจากความ
คิดเห็นตอองคการของพนักงาน 4 ดาน คือดาน องคการ (Organization) ดานงาน (Job) ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) และดานภาวะผูนํา (Leader)  ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ  และศึกษาถึงระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
ในภาพรวม  ตลอดจนความสัมพันธระหวางความผูกพันในภาพรวมกับความคิดเห็นตอองคการทั้ง 
4 ดานของพนักงาน 
 การศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานของบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด   จํานวน 400 คน  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงไดจากการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ งานวิจัย และ
เอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของและขอมูลท่ีคนควาผานระบบอินเทอรเน็ต  และขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจากพนักงานของบริษัท   จํานวน 
400 ราย    โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 พนักงานของบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด  ท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.2  มีอายุ 23 - 27 ป รอยละ 31.5  ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาป  
ท่ี 3  รอยละ 45.5  มีสถานภาพโสด รอยละ 54.3 สวนใหญตําแหนงเปน พนักงานรายวันฝายผลิต 
(Daily Labor) รอยละ 96.0  มีรายไดตอเดือน 7,501-9,000 บาท รอยละ 30.0  และมีระยะเวลาการ
ทํางาน มากกวา 4-6 ป รอยละ 27.5 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท  
ตอนท่ี 2.1  ระดับความคิดเห็นตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
พนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด  มีระดับความคิดเห็นตอ

องคการในแตละดานคือ  ดานองคการ ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะ
ผูนาํ  และดานภาพรวม  สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

2.1.1 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานองคการ 
พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการในดานองคการในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉล่ีย  3.62   เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 
1) บริษัทฯมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน   
2) บริษัทฯมีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวม 
 อยูในระดับดี  
3) บริษัทฯมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับ 
       พนักงาน   
4) บริษัทฯจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ  
      บริษัทฯ  
5) มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของ   
     พนักงาน  
6) นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจาก  
    นโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ  
7) บริษัทฯมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนใน 
     องคการ   

                     8) บริษัทฯมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยางชัดเจน 
                          และเปนธรรมแกพนักงาน  
 2.1.2  ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานงาน 

  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการภาพรวมในดานงาน  อยูในระดับเห็นดวย
มาก คาเฉล่ีย 3.47 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 

1) พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ขององคการ  

2) บริษัทฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยาง
เพียงพอ  
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3) บริษัทฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 
บริษัทฯมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน  

2.1.3  ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการภาพรวมในดานงาน  อยูในระดับเห็นดวย

มาก คาเฉล่ีย 3.53 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 
  1) บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงาน 

       ท่ีดีข้ึนในท่ีทํางาน  
2) บริษัทฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ บริษัทฯมีการ 

     จัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน  
3) บริษัทฯมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน 
4) บริษัทฯมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) ท้ัง 
     ดานองคการและพนักงาน  
5) บริษัทฯสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน  
6)  บริษัทฯมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ 
      ตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี  
7) บริษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของพนกังานแต 
     ละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและ 
   การจายคาตอบแทน  
8) บริษัทฯมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ี 
     ความรับผิดชอบ  
9) บริษัทฯมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลัง 
      ความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปในงาน 
10) บริษัทฯมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน  
ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเฉยๆ ไดแก  บริษัทฯมีระบบการจาย 

คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ในธุรกิจเดียวกันได  
2.1.4  ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานภาวะผูนํา 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการภาพรวมในดานงาน  อยูในระดับเห็นดวย

มาก คาเฉล่ีย 3.49 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 
1) ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแตละ 
    แผนกไดรับทราบ  
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2) ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 
3) ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการ 
     ทํางาน ใหแกพนักงาน  
4) ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน (Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผล 
    การทํางานอยางสมํ่าเสมอ  
5) ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ และ 
    ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและ 
     เปนธรรม   
 
2.1.5  ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน ดานภาพรวม 
  พนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคการภาพรวมในดานงาน  อยูในระดับเห็นดวย

มาก คาเฉล่ีย 3.64 เม่ือพิจารณาปจจัยยอยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ 
1) ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของ บริษัทฯ

เปนหลัก  
2) ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของบริษัทฯ  
3) ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ  
4) ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับ บริษัทฯ (คาเฉล่ีย 3.60) 

 
 จากสรุปเปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นตอองคการในดานตางๆ พบวาดาน
ภาพรวมพนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  คาเฉลี่ย  3.64   เม่ือพิจารณาปจจัย
ยอยของความผูกพันท้ัง 4 ดาน  อันไดแก  ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
และดานภาวะผูนํา    พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากตอปจจัยของความผูกพัน
ทั้ง 4 ดาน  โดยมีระดับความคิดเห็นตอดานองคการมากท่ีสุด คาเฉล่ีย  3.62  รองลงมาคือ ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีคาเฉล่ีย 3.53  ดานภาวะผูนํา มีคาเฉล่ีย 3.49  ดานงาน มีคาเฉล่ีย 3.47 
ตามลําดับ 
 
 จากการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาท้ัง 5 
ดาน  ไดแก ดานองคการ  ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดานภาวะผูนํา  และดาน
ภาพรวมความผูกพันตอองคการ  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  พบวามี
คาความเช่ือม่ันในระดับสูงทุกดาน  โดยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีคาความเช่ือม่ันมากท่ีสุด 
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เทากับ 0.9184  รองลงมาไดแก ดานภาวะผูนํา มีคาความเช่ือม่ัน 0.8688  ดานองคการ มีคาความ
เช่ือม่ัน 0.8687  ดานงาน มีคาความเช่ือม่ัน 0.8070  ดานภารวมความผูกพันตอองคการ มีคาความ
เช่ือม่ัน 0.7929 ตามลําดับ  แสดงวาคําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  โดยมีความเช่ือม่ันในระดับสูง 
 

ตอนท่ี 2.2   ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพล
ตอระดับความคิดเห็นดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา  
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความคิดเห็นตอ
องคการในปจจัยของความผูกพันดานตางๆ 4 ดาน  ไดแก ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา  พบวา 
                    1. เพศมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา  สวนดานองคการ ดานงาน 
และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  พบวาเพศไมมีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคองคการของ
พนักงาน   

 2. อายุมีผลตอความคิดเห็นตอองคการใน ดานองคการ  ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และดานภาวะผูนํา  โดยกลุมท่ีมีอายุ 38 ปข้ึนไป  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการ   ดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา  มากกวากลุมอายุ 18-27 ป  สวนความคิดเห็นดาน
งาน พบวา  อายุไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

 3. ระดับการศึกษามีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา  โดยกลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกวา ม. 3 มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการในดานภาวะผูนํา มากกวากลุมระดับ
การศึกษา ป. 6  สวนในดานองคการ  งาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา  ระดับ
การศึกษาไมมีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงาน 

 4. สถานภาพมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  และดานภาวะผูนํา  สําหรับดานองคการ พบวาสถานภาพไมมีผลตอระดับความคิดเห็นตอ
องคองคการของพนักงาน 

 5. รายไดไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน 
 6. ระยะเวลาการทํางานไมมีผลตอความคิดเห็นตอองคการในทุกดาน 
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สวนท่ี 3   ขอมูลดานความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 3.1  ระดับความผูกพนัตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวัดระดับความผูกพันตอองคการ  วิเคราะหจากคาเฉล่ียความผูกพนัในดาน
ภาพรวมขององคการ  ประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  จํานวน 
4 ขอ ไดแก  

1) ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ 
2) ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีเพือ่ประโยชนของบริษัทฯ

เปนหลัก 
3) ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของบริษัทฯ 
4) ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบริษัทฯ 
 
ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท เวสเทิรน

ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด   พบวาพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการ
เปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ”  ทํางานดวยความมีใจรักและทุมเทในงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ  มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการอยางแทจริง  และจะหา
แนวทางในการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนอยูเสมอ  เพื่อทําใหองคการกาวไปสูความสําเร็จในท่ีสุด  
โดยเม่ือพิจารณาประเด็นคําถามยอย พบวา พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในทุกขอ
คําถาม   โดยมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเรียงจากมากไปหานอยคือ  ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯเปนหลัก     ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ
คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของบริษัทฯ   ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอ
เปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ   และ ทานรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบริษัทฯ คาเฉล่ีย  3.60 
ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 3.2  ความสัมพันธของปจจัยสวนบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน 

ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  ไดผลการศึกษาดังนี้ 

1. เพศไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
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2.   อายุ  มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยผูมีอายุ 18-27 ป มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.53  ผูมีอายุ 28-37 ป มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 
3.68   และผูมีอายุ 38  ปข้ึนไป  มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.87   ดังนั้นปจจัยดานอายุมีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงาน   

3. ระดับการศึกษาไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
4. สถานภาพไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
5. รายไดตอเดือนไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
6. ระยะเวลาการทํางาน ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 
ตอนท่ี 3.3  ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในดานตางๆ 

กับความผูกพันตอองคการของพนักงานในดานภาพรวม 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม  พบวาตัวแปรตนท้ัง 4 

ดาน ไดแก  ดานองคการ  ดานงาน  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ดานภาวะผูนํา  และตัวแปร
ตาม ไดแก ดานภาพรวมของความผูกพันตอองคการ มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก    โดยพบวา
ตัวแปรตนนั้นสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการไดรอยละ 43  สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 51  
เปนผลที่เกิดจากปจจัยอ่ืน   เม่ือวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันแตละดาน
พบวาปจจัยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับความผูกพันใน
ภาพรวมตอองคการอยางมีนัยสําคัญ  สวนปจจัยดานองคการและดานงานไมมีความสัมพันธตอ
ระดับความผูกพันในภาพรวม   และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอย  พบวาดาน
ทรัพยากรมนุษย  สามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (B=0.381)  รองลงมา
คือ ดานภาวะผูนํา (B=0.225) 
 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

5.2.1 ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
จากการศึกษาพบวา  โดยรวมพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการ

ในระดับผูกพัน (Engaged)  โดยมีความคิดเห็นตอการมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยาง
เต็มท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯเปนหลักมากท่ีสุด และมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึง
ความเปนสมาชิกภาพของบริษัทฯ  และมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและ
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คานิยมของบริษัทฯ  อยูในระดับเห็นดวยมากท้ังหมด  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Steers (1997) ซ่ึง
กลาวถึงลักษณะของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการวา มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคการ มีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยามยามอยางมากเพ่ือประโยชน
ขององคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 
สอดคลองกับแนวคิดของ Burke (2003) ซ่ึงกลาวถึงพนักงานท่ีมีความผูกพันวา จะตองการทํางาน
อยูกับองคการนั้นๆ เสียสละเพ่ือองคการสรางผลผลิตและใหบริการลูกคา ชวยเหลือองคการให
ประสบความสําเร็จโดยความผูกพันของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคา 
(Customer Loyalty) และกอใหเกิดผลประโยชน (Profitability) ตอองคการ และสอดคลองกับ
แนวคิด The Institute For Employment Studies หรือ IES (2004) ซ่ึงระบุถึงพฤติกรรมของพนักงาน
ท่ีมีความผูกพันตอองคการวามีความเชื่อในองคการ มีความปรารถนาท่ีจะทํางานเพื่อใหเกิดส่ิงท่ีดี
ข้ึน เขาใจลักษณะของธุรกิจและมองในภาพใหญ มีความต้ังใจและมุงม่ัน และมีการพัฒนาอยูเสมอ 
สอดคลองตามแนวคิดของ The Gallup Organization ท่ีวา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการ 
(Engaged Employee) คือ พนักงานเปรียบเสมือน “ดาวเดนในองคการ” ทํางานดวยความเต็มใจ 
ต้ังใจ มีใจรักและทุมเทในงานท่ีไดรับมอบหมาย คํานึงถึงองคการ    

เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันตอ
องคการ พบวา ปจจัยดานอายุ   เปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของพนักงาน  สอดคลองกับ  
กับผลการศึกษาของรัชดาพร  รองเสียง (2549) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอ
องคการ : กรณีศึกษา บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด   และการศึกษาของพัชราภรณ  ศุภ
ม่ังมี (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล 
จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม     และการศึกษาของสุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ 
(2549) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ซ่ึงพบวาปจจัยดานอายุ  มีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงศธร  ไทยประเสริฐ (2551) ท่ีศึกษา
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด  ซ่ึงพบวา
อายุไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

5.2.2 ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในดานตางๆ 
1) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในดานองคการ 

              จากการศึกษาพบวา  ความคิดเห็นตอองคการในดานองคการโดยรวมอยูใน 
ระดับเห็นดวยมาก  แตไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงให
เห็นวาความคิดเห็นตางๆในดานองคการ ไดแก บริษัทฯมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับ
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ทุกฝายอยางชัดเจน   มีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวมอยูใน
ระดับดี มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน   จัดใหมี
ชองทางเพื่อส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ   เปดโอกาสใหพนักงานแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน   นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมีความ
สอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ   สงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู 
และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ  รวมท้ังมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปน
กรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน  แตอาจมีปจจัยยอยอ่ืนๆในดานภาวะผูนําท่ี
สามารถสงผลตอระดับความผูกพันในภาพรวมไมไดนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ จึงทําใหไม
สามารถทํานายความผูกพันตอองคการได     ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพัชราภรณ  ศุภม่ังมี 
(2548) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงพบวาความพึงพอใจในส่ิงแวดลอมตางๆ ของ
องคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ   และเม่ือพิจารณาระดับความผูกพัน
แยกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยดานอายุ  มีระดับความผูกพันดานองคการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุ 38 ปข้ึนไปมีความผูกพันมากกวาพนักงานอายุ
18-27 ป ซ่ึงสอดคลองกับสุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันขององคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ท่ีพบวาอายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ   แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ รัชดาพร รองเสียง (2549) ไดศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ : กรณีศึกษา 
บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด  และ พงศธร  ไทยประเสริฐ (2551) ไดศึกษาความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัทยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด  ท่ีพบวาอายุงานการ
ทํางานของพนักงาน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 

2) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานในดานงาน 
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอองคการดานงานโดยรวมอยูในระดับ 

เห็นดวยมาก  แตไมสามารถทํานายแตไมสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดาน
ภาพรวมได แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตางๆในดานองคการ ไดแก พนักงานมีรูปแบบการทํางาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคการ บริษัทฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ 
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ  บริษัทฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง  มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของพนักงาน  แตอยางไรก็ตามองคการตองปรับปรุงในปจจัยเหลานี้เพื่อใหพนักงานเกิดความ
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คลองตัวและมีทิศทางในการปฏิบัติงานเพ่ือกอเกิดทัศนคติท่ีดีข้ึน และจะสงผลตอความผูกพัน
โดยรวมตอองคการตอไป  ดังท่ี The Institute for Employment Studies (2004) พบวาปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

3) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวม
ได  แสดงใหเห็นวา บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสที่จะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนง
งานท่ีดีข้ึนในท่ีทํางาน มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ มีการจัดการระบบ
การใหคําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน มีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรม
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน มีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ 
(Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน บริษัทฯสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงใน
การทํางาน  มีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงาน
อยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
ของพนักงานแตละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและ
การจายคาตอบแทน  มีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและเหมาะสม  ปจจัยเหลานี้จะ
มีสวนในการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีของพนักงาน  ซ่ึงจะสงผลตอความผูกพันตอองคการในระดับ
ผูกพัน (Engaged)  สอดคลองกับทฤษฎีของ Burke (2003)  ซ่ึงกลาวถึงปจจัยท่ีมีท่ีทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงาน  อันไดแก กลุมงานสายอาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ สุรารักษ ศักดิ์ธรรม
เจริญ (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันขององคกรของพนักงานในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีพบวาปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีดีจะ
สงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานดีตามไปดวย และยอมทําใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมใน
องคการรวมกัน  และเกิดความรูสึกผูกพันตามมา  

4) ระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานดานภาวะผูนํา 
จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  และสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวม
ได  แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาดหวังในการทํางาน
ของพนักงานใหแตละแผนกไดรับทราบ   ใหความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแก
พนักงานทุกคน  มีการใหคําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน ใหแก
พนักงาน   มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ มี
วิสัยทัศนท่ีกวางและนํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ นั้นจะสามารถสงผลถึงความผูกพันตอ
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องคการโดยรวมได   เพราะผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอยางมี
เหตุผลและเปนธรรม  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีไดกลาวถึง
แรงจูงใจท่ีทําใหพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการประกอบดวยพนักงานและความรูสึกในจิตใจของ
พนักงานและความสามารถของหัวหนางานในการสรางเงื่อนไขท่ีสามารถสนับสนุนใหพนักงาน
เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ  และสอดคลองกับการศึกษาพงศธร  ไทยประเสริฐ (2551) ได
ศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด  ท่ี
พบวาดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
 
5.3 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศ
ไทย) จํากัด  พบประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 
 1. จากผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  บริษัท           
เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก ปจจัยดาน อายุ   ระดับการศึกษา    โดยเม่ือพิจารณาตาม
ปจจัยดานอายุ  พบวา  กลุมท่ีมีอายุ 38 ปข้ึนไป  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอองคการ   ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา  มากกวากลุมอายุ 18-27 ป    อยางมีนัยสําคัญ    เม่ือพิจารณา
ตามปจจัยดานระดับการศึกษา  พบวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา ม. 3 มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
องคการในดานภาวะผูนํา มากกวากลุมระดับการศึกษา ป. 6  มีผลตอความคิดเห็นตอองคการใน
ดานภาวะผูนํา อยางมีนัยสําคัญ 
 2. ปจจัยดานเพศ   รายไดตอเดือน  และระยะเวลาการทํางาน  เปนปจจัยดานลักษณะ
สวนบุคคลท่ีไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการและไมมี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 3. พนักงานบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีมีอัตราเงินเดือนต้ังแต 
6,000-9,000 บาท พบวามีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการทั้ง 4 ดาน
มากกวาอัตราเงินเดือนอ่ืน 
 4. ดานองคการ   และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จากผลการศึกษาพบวา 
พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือพิจารณาแยกตามปจจัยสวน
บุคคล พบวาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความคิดเห็นตอองคการในดานองคการ  ดานการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย  อยางมีนัยสําคัญ  ไดแก อายุ  เม่ือพิจารณาตามปจจัยดานอายุพบวา ผูมีอายุ 38 ป
ข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวาผูมีอายุ 18-27 ป 

5. ดานภาวะผูนํา จากผลการศึกษาพบวา พนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก  เม่ือพิจารณาแยกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความคิดเห็น
ตอองคการในดานองคภาวะผูนําอยางมีนัยสําคัญ  ไดแก อายุ  และระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาตาม
ปจจัยดานอายุพบวา ผูมีอายุ 38 ปข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นตอองคการมากกวาผูมีอายุ 18-27 ป  
และเม่ือพิจารณาตามปจจัยดานการศึกษา พบวา ผูมีการศึกษาสูงกวา ม. 3 มีระดับความคิดเห็นตอ
องคการมากกวาผูมีการศึกษาระดับ ป. 6 
 6. จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการโดยรวมของพนักงาน
ของ บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด พบวาปจจัยท่ีศึกษาจากความคิดเห็นท่ีมีตอ
องคการ 4 ดาน อันไดแก ดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และดานภาวะผูนํา
ยังไมนาจะใชในการอธิบายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการไดอยางชัดเจน  
เนื่องจากคาความสัมพันธอยูในระดับตํ่า 
 
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล
(ประเทศไทย) จํากัด พบวาในภาพรวมพนักงานของบริษัทมีความผูกพันกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึง
ควรรักษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันในดานตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันกับบริษัทมากข้ึน 
ผูศึกษาจึงไดนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอบริษัท ในการสราง
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยเรียงลําดับความสําคัญท่ีจะทําใหพนักงานมีความผูกพัน
กับบริษัทมากข้ึนในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

1.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงขอ

คนพบที่วาปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอปจจัยของความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ยกเวนปจจัยดานอัตราเงินเดือน แสดงใหเห็นวาพนักงาน โดยสวนใหญท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่า
กวา 6,000 บาท มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับนอย  ดังนั้น บริษัทฯ ควร
ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก ประเด็นท่ีพนักงานมีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย แบงไดเปน 2 ประเด็นคือ 
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1. บริษัทมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันองคการอ่ืนในธุรกิจ 
เดียวกัน   เนื่องจากบริษัทต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทตางๆ มีการแขงขันกันสูงในเร่ืองของ
คาจางและสวัสดิการ ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบคาตอบแทนกันท้ังภายในและภายนอก
บริษัท  ดังนั้นบริษัทควรมีการพัฒนาโครงสรางคาตอบแทน(Compensations And Benefits) ให
สอดคลองกับตําแหนงงานและความสามารถของแตละบุคลากรในบริษัทใหชัดเจนและเหมาะสม
ยิ่งข้ึน  พรอมท้ังมีการสํารวจแนวโนมของอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู
บริเวณใกลเคียงอยางตอเนื่อง เพื่อสรางมาตรฐานระบบคาตอบแทนของบริษัทท่ีเหมาะสม เปน
ธรรมและแขงขันไดในตลาดแรงงาน เพื่อใหสามารถกําหนดมาตรฐานการคัดสรรท่ีดีใหไดบุคลากร
ท่ีมีคุณสมบัติพรอม และท่ีสําคัญคือปองกันปญหาแรงงานร่ัวไหลออกนอกองคการ 

2. บริษัทมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน   เนื่องจาก
บริษัทเปนองคการขนาดใหญ ซ่ึงตองพึ่งพาแรงงานซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
บริษัทจําเปนตองมีการพัฒนาความชัดเจนในเร่ืองความกาวหนาในสายอาชีพ(Career Path) ของ
พนักงาน และแนะนําใหพนักงานไดรับรูถึงแนวทางในการเติบโตภายในองคการ พนักงานจะได
รูสึกถึงความม่ันคงและยังคงรักษาสถานภาพในการเปนพนักงานของบริษัทตอไป 

2.ดานภาวะผูนํา  
ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําสามารถพยากรณความผูกพันตอ 

องคการของพนักงานได รองจากดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดังนั้นบริษัทควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการใหการ
ดูแลเอาใจใสพนักงานอยางใกลชิด  ผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ยอมมีบทบาทหนาท่ีตางกัน แต
การ ส่ือสาร  การแจงผลการปฏิบั ติงาน  การให คําแนะนํ า  และรับฟงความคิด เห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาเปนส่ิงท่ีผูบังคับบัญชาหลีกเล่ียงไมได  บริษัทจําเปนตองตระหนักถึงระบบการ
คัดเลือกผูบังคับบัญชาท่ีมีความเหมาะสมในแตละตําแหนง  รวมถึงพัฒนาระบบการคัดเลือก
บุคลากรท่ีจะข้ึนมาเปนผูบังคับบัญชานั้นใหมีความเปนธรรม ชัดเจน ตรงตามคุณสมบัติและ
ความสามารถท่ีพึงตองมี อยางนี้แลวจะไดรับการยอมรับจากทีมงานและผูใตบังคับบัญชาเปนอยาง
ดี  โดยคุณสมบัติท่ีพึงมีข้ันตนคือตองมีความเปนผูนําท่ีดี  มีแนวปฏิบัติกับพนักงานทุกคนเสมอภาค
เทาเทียมกัน  ควบคุมส่ังการพนักผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
จะนําไปสูองคการที่มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
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ดังท่ีกลาวมาแลว ถาบริษัทมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาในประเด็นตางๆเหลานี้ เช่ือได
วาบริษัทสามารถท่ีสรางความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการใหมากยิ่งข้ึน มีการยอมรับจาก
บุคลากรภายในจํานวนมากข้ึน รวมถึงสรางความเช่ือม่ันใหกับผูท่ีเกี่ยวของกับองคกรไดเพิ่มข้ึน ไม
วาจะเปนผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคากับบริษัท ยังประโยชนใหกับบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ
อยางเติบโตและมีผลกําไรมากยิ่งข้ึนไป 
 


