
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษา เ ร่ือง  ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท  ยามานาชิ
อิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) 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 บริษัทยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน 
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 119 คน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะห โดยใชคาความถ่ี (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาฉล่ีย (Mean) คาแจกแจงแบบที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe และการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช Linear Regression โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
16.0 for Windows ในการวิเคราะห 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 
จังหวัดลําพูน ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.5 มีอายุระหวาง 25 – 31 ป 
รอยละ 52.9 จบการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. รอยละ 50.4 มีอายุการทํางาน 1 – 5 ป รอยละ 52.1 
ปฏิบัติงานอยูในแผนกผลิต1, ผลิต2 รอยละ 50.5 มีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ รอยละ 59.7 
และมีอัตราเงินเดือน 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 46.2 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส

(ไทยแลนด) 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 และอัตราเงินเดือน ไมมีความสัมพันธตอ
ระดับความคิดเห็นตอความผูกพันในภาพรวมของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทย
แลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน  พนักงานผูตอบแบบสอบถามมีความผูกพันตอองคการในภาพรวมอยู
ในระดับเฉย ๆ 
  โดยระดับของความผูกพันตอองคการในภาพรวมของพนักงานบริษัท ยามานาชิ
อิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน ใชวิธีการวัดจากความผูกพันในดานภาพรวมของ
องคการ ซ่ึงประกอบไปดวยคําถามเกี่ยวกบัความผูกพันตอองคการ จํานวน 5 ขอ ไดแก  
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              1. มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ   

2.  มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก  
3.  มีความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของบริษัทฯ ตลอดไป 
4.  มีความพรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอองคการ หรือตอหนาท่ีการ
ทํางาน 

 5.  บริษัทฯเปนองคการที่ดท่ีีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย 
  จากการวิเคราะหความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม พบวา ความ
คิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ และจากปจจัยความผูกพันแตละขอผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก คือ มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยาง
เต็มท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯเปนหลัก มีความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของ
บริษัทฯ ตลอดไป มีความพรอมท่ีจะรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอองคการ หรือตอ
หนาท่ีการทํางาน บริษัทฯเปนองคการที่ดีท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย สวนในขอมีความเช่ือม่ัน
อยางแรงกลาและ ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับเฉย ๆ  
  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 พนกังานมีความคิดเหน็ตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการ ในดาน
องคการโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในทุกปจจยัอยูในระดับเฉย ๆ 
เชนเดยีวกัน ไดแก บริษัทฯมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับทุกแผนกอยางชัดเจน มีการจดั
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ใหมีชองทางเพื่อส่ือสารและติดตอกับพนกังานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ มีการเปดโอกาส
ใหพนกังานแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเหน็ของพนักงาน นโยบายและกลยุทธของแตละ
แผนกมีความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ มีการจัดระบบวิธีการ
ทํางานอยางเปนมาตรฐานและมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับดี มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน
อยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนกังาน มีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนมาตรฐาน
การทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน และมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและ
สรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ 

2. ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานงาน 
ผลการศึกษาพบวา พนกังานมีความคิดเหน็ตอองคประกอบของความผูกพันองคการในดานงาน
โดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในทุกปจจยัอยูในระดบัเฉย ๆ 
เชนเดยีวกัน ไดแก บริษัทฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 
มีการจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ มีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน และพนกังานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคการ 

3.     ความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันองคการ 
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยรวมอยูในระดับเฉย ๆ โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยในทุก
ปจจัยอยูในระดับเฉย ๆ เชนเดียวกัน ไดแก บริษัทฯมีการจัดการและวางแผนงานดานการพัฒนา
บุคลากรไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี มีการกําหนดกรอบ
และแนวทางในการวัดความสามารถ (Competency) ท้ังดานองคการและพนักงาน มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคนเพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน สามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี
ความม่ันคงในการทํางาน มีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงานท่ีชัดเจน มีการสงเสริม
ใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานที่ดีข้ึนในท่ีทํางาน มีการจัดทํา
แผนการฝกอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานแตละคน มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอยางเพียงพอและเหมาะสม มีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธท่ีดี
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ระหวางพนักงาน และมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและมีการพัฒนาความรูแก
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 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไม
แตกตางกัน 

2. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพัน
ตอองคการดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามใน
กลุมอายุ 18 – 24 ป และกลุมอายุ 32 – 60 ป มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบ
แบบสอบถาม กลุมอายุ 25 – 31 ปสวนในดานองคการ และดานภาวะผูนํา ผูตอบแบบสอบถามทุก
ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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3.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา
แตกตางกัน ไมแตกตางกัน 

5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีหนาท่ีการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการในดานงาน ดานองคการ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา
ไมแตกตางกัน  

6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนําไม
แตกตางกัน 

7. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการในดานองคการ ดานงาน และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน 
โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือน 5,001-10,000 บาท และ10,001 บาทข้ึนไป มีระดับความ
คิดเห็น เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอัตราเงินเดือนตํ่ากวา 5,001 บาท สวนในดานภาวะ
ผูนํา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอัตราเงินเดือน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 
ตอนท่ี 2.4 ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันตอองคการระหวางตัวแปรอิสระดานขอมูลท่ัวไปตาม

ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน หนาท่ี
การทํางาน ตําแหนงงาน และอัตราเงินเดือน กับตัวแปรตาม ซ่ึงไดแก ความผูกพันตอองคการดาน
ภาพรวม ไดผลการศึกษาดังนี้ 

1.  พนักงานท้ังเพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานเพศไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  

2.  พนักงานแตละกลุมอายุโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอายุไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
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3.  พนักงานทุกกลุมระดับการศึกษาโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน  

4.  พนักงานทุกกลุมอายุการทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุการทํางาน 10 ป ข้ึนไป มีระดับความคิดเห็น 
เห็นดวยมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุการทํางาน 1 – 5 ป 

 5.  พนักงานทุกกลุมหนาท่ีทํางานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานหนาท่ีการทํางานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 

6.  พนักงานทุกกลุมตําแหนงงานโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานตําแหนงงานไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน  

7.  พนักงานทุกกลุมอัตราเงินเดือนโดยรวมมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยดานอัตราเงินเดือนไมมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงาน 
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สวนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานตาง ๆกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวม 

ผลการหาความสัมพันธพบวา องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานองคการ ดาน
งาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคการในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.744  ซ่ึงระดับความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมจะผันแปรตามปจจัยท้ัง 4 ดานคิดเปนรอยละ 55.40 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 44.60 เปนผล
มาจากปจจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ แสดงวาคาท่ีไดจากการทํานายดวยสมการเสนตรงจะมีความใกลเคียงกับ
ระดับความผูกพันในภาพรวมจริง ๆ ของพนักงานไดไมสูงมากนัก และพบวาปจจัยของความผูกพัน
ดานองคการและดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมของ
พนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 แตปจจัยดานงาน และดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย พบวาไมมีผลกับความผูกพันดานภาพรวมอยางมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดย
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันในภาพรวมไดมากท่ีสุด (Beta = 
0.430) และดานภาวะผูนํา (Beta = 0.277) ตามลําดับ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส
(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลายประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 

1. ระดับความผูกพันตอองคการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทย

แลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน มีความผูกพันในระดับไมผูกพันตอองคการ(Not-Engaged) โดย
พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในระดับเห็นดวยมากมี4ปจจัย ไดแก มี
ความเต็มใจท่ีจะทุมเทและพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯเปนหลัก มีความปรารถนา
ท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนพนักงานของบริษัทฯ มีความรูสึกผูกพันเปนอยางมากกับบริษัทฯ มีความ
พรอมท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไมวาตอองคการหรือตอหนาท่ีการทํางาน บริษัทฯเปน
องคการที่ดีท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย ปจจัยท่ีเหลือพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ
ความผูกพันเพียงระดับเฉย ๆ ไดแก มีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายและคานิยม
ของบริษัทฯตลอดไป  และ ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) สถาบันวิจัย
และองคการท่ีปรึกษา ท่ีไดแบงประเภทของพนักงานท่ีไมผูกพันตอองคการไวหมายถึง พนักงานท่ี
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ไมมีความผูกพันตอองคการคือ พนักงานท่ีเสมือน “ผีดิบในองคการ” ทํางานเพ่ือใหงานเสร็จตาม
ความตองการเบ้ืองตน ไมมีใจรักและทุมเทในงาน ไมมีการคิดคนนวัตกรรม ไมเพียงแตท่ีจะไมให
คําม่ันสัญญากับองคการ แตยังทํางานเพ่ือตอตานวัตถุประสงคขององคการอีกดวย โดยผลการศึกษา
ไมสอดคลองกับการศึกษาของ พิชญา ทรัพยเกิดอนันต (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบริการลูกคานครหลวง โดย
ทําการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงาน พบวาอยูในระดับสูง (ผูกพัน) โดยเม่ือ
พิจารณารายดาน ดานท่ีมีระดับความผูกพันสูงสุดคือ ความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนของ
องคการ และความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงการเปนสมาชิกภาพขององคการตามลําดับ 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันองคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (ผูกพัน) แตมีความสอดคลองกับอัมพวัน 
สุวรรณพรหม (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง  ความผูกพันตอองคการของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา 
บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอรด จํากัด พบวา ความผูกพันของพนักงานตอองคการโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง  และนอกจากนี้ Burke (2003) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษางานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
กลาวถึงผลการวิจัยในเร่ืองความผูกพันของพนักงานตอองคการ ไววา พนักงานท่ีมีความผูกพัน
จะตองการทํางานอยูกับองคการนั้น ๆ และเสียสละเพ่ือองคการ สรางผลผลิตและใหบริการแกลูกคา 
และชวยเหลือองคการใหประสบความสําเร็จ โดยความผูกพันของพนักงานนี้จะสงผลใหเกิดความ
จงรักภักดีของลูกคา (Customer loyalty) และทําใหองคการสามารถทํากําไรได (Profitability) ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาคร้ังนี้ท่ีพนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในระดับ
ไมผูกพัน 
 เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อายุการทํางาน หนาท่ีการทํางาน 
ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา อายุการทํางาน และอัตราเงินเดือนมีผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน ซ่ึง
ไมสอดคลองกับการศึกษาของพิชญา ทรัพยเกิดอนันต (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดานบริการลูกคานครหลวง  ท่ี
พบวา ระยะเวลาปฏิบัติงานในองคการ ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน และ
ไมสอดคลองกับสุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน
องคกรของพนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีพบวา อายุ 
รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และอายุงาน ท่ีแตกตางกันจะมีความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ซ่ึง
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เหตุผลสําคัญท่ีทําใหผลการศึกษาไมสอดคลองกันนาจะเกิดจาก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละองคการมีความแตกตางกันแตกตางกัน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติแตกตางกัน 
การแบงกลุมปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน รวมถึงลักษณะการประกอบกิจการขององคการแตกตาง
กัน สงผลใหการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 
 

2.  ระดับความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการของพนักงาน  
1.  ดานองคการ 

  จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานองคการ อยูใน
ระดับเฉยๆ แตสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอองคการในภาพรวมได โดย
องคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานองคการประกอบไปดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ช้ีแจงนโยบาย และกลยุทธใหกับทุกแผนกรับทราบอยางชัดเจน จัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารและ
ติดตอกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ มีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน นโยบายและแผนการดําเนินงานของแตละแผนกมี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและแผนการดําเนินงานขององคการ การจัดระบบ
วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดยรวมอยูในระดับดี การสรางสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปน
มาตรฐานการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน และการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู 
และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในองคการ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พัชราภรณ ศุภม่ังมี 
(2548) ท่ีไดทําการศึกษา ความผูกพันของพนักงานตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูล 
จํากัด  (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงพบวา  ความพึงพอใจในงานดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน พนักงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูระดับมาก จึงสงผลให
ความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับสูงดวย 

2.  ดานงาน 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 

จํากัด จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงาน อยูในระดับ
เฉย ๆโดยองคประกอบความผูกพันตอองคการในดานงานไมสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพัน
ของพนักงานท่ีมีตอองคการในภาพรวมได ซ่ึงประกอบไปดวยความคิดเห็นดาน พนักงานมีสวน
รวมในการตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงานอยางเพียงพอ มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน และมี
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รูปแบบการทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของบริษัท แตอยางไรก็ตาม
องคการตองปรับปรุงในปจจัยเหลานี้เพื่อใหพนักงานเกิดความคลองตัวและมีทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติท่ีดีข้ึน และสงผลตอความผูกพันโดยรวมตอองคการตอไป ดังท่ี สวนีย แกว
มณี  (2549) ไดกลาวถึง การไดทํางานท่ีมีความสําคัญวา พนักงานตองการทํางานท่ีมีผลกระทบตอ
องคการ เปนงานท่ีมีความสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศน และสามารถสรางความแตกตางให
เกิดข้ึนกับองคการและลูกคาได ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีผลักดันใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอ
องคการ ซ่ึงการวิจัยของ The Institute for Employment Studies (2004) เชนกัน พบวาปจจัยสําคัญท่ี
ทําใหเกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจาก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และยังพบวา พนักงาน
ในตําแหนงผูจัดการ มีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันสูงกวาพนักงานท่ัว ๆ ไป ท่ีเปนฝายสนับสนุน 

3.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
จากผลการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 

จํากัด จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย อยูในระดับเฉๆย ไมสามารถบงบอกถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวม
ได แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การวางแผนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกําหนด
กรอบและแนวทางในการวัดความสามารถของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน การทําใหพนักงานรูสึกม่ันคงในการทํางาน การมีเสนทางกาวหนาในอาชีพ มี
การสงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรู และไดรับการฝกอบรมตามความเหมาะสมของหนาท่ีความ
รับผิดชอบในงาน  มีการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมและแขงขันกับองคการอื่นในธุรกิจเดียวกัน
ได มีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพนักงาน สงเสริมและจัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธท่ี
ดี และมีระบบการใหคําปรึกษาดานการทํางานและพัฒนาความรูใหกับพนักงาน ส่ิงเหลานี้แสดงถึง
ความเอาใจใสตอพนักงานขององคการ สงผลใหเกิดความรูสึกท่ีดีและเกิดเปนความผูกพันตอ
องคการอยางยั่งยืน ตรงกับแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีกลาวถึง ความกาวหนา
ในงาน ประกอบดวย ความกาวหนา การเรียนรูและพัฒนา ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ
องคการ รวมถึง แนวคิดของ The Institute for Employment Studies (2004) ท่ีไดระบุถึงพฤติกรรม
ของพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการไว วาพนักงานตองมีโอกาสไดพัฒนางานท่ีตนทําอยู และ
องคการใหความสนใจตอสุขภาพและความเปนอยูของพนักงานสอดคลองกับการศึกษาของ 
สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของ
พนักงานในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ท่ีพบวา ปจจัยลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติท่ีดีจะสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงานดีตามไปดวย และยอมทําใหเกิดความรูสึกมี
สวนรวมในองคการ รวมกัน และเกิดความรูสึกผูกพันตามมา 
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  4.  ดานภาวะผูนํา 
จากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 

จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการในดานภาวะผูนํา อยูใน
ระดับเฉยๆ แตสามารถทํานายถึงระดับความผูกพันตอองคการดานภาพรวมได แสดงใหเห็นวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการส่ือสารถึงเปาหมายในการทํางาน ใหคําแนะนําและแนวทาง
ความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน รับฟงความเห็นของพนักงานอยางมีเหตุผล และมีวิสัยทัศน
ท่ีกวาง นั้นจะสามารถสงผลถึงความผูกพันตอองคการโดยรวมได เพราะผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีอยู
ใกลชิดกับพนักงาน เปนผูมอบหมายงาน และประเมินผลการทํางานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ท่ีไดกลาวถึงแรงจูงใจท่ีทําใหพนักงานรูสึกผูกพันตอ
องคการ ประกอบดวย พนักงานและความรูสึกในจิตใจของพนักงาน และความสามารถของหัวหนา
งานในการสรางเง่ือนไขท่ีสามารถสนับสนุนใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ 

 
3.  ความสัมพันธของความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันกับระดับความผูกพันตอ

องคการในภาพรวม  
จากการศึกษาพบวา โดยรวมพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 

จังหวัดลําพูน มีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพัน ดานองคการ ดานงาน ดานภาวะผูนํา และ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระดับเฉย ๆ  โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอดานองคการมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดานงาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานภาวะผูนํา ตามลําดับ โดยระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอความผูกพันตอองคการในภาพรวม พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเฉย ๆ และ
เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ องคประกอบความผูกพันท้ัง 4 ดาน กับตัว
แปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการในภาพรวม พบวามีความสัมพันธในเชิงบวกตอกัน โดย
องคประกอบดานองคการ และดานภาวะผูนํา สามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูนได ซ่ึงตรงกับกรอบ
ความคิดของ Steers (1977) ท่ีไดเสนอแบบจําลองเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 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
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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 
 
 
5.3  ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส
(ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน ผูศึกษาไดคนพบประเด็น ดังตอไปนี้ 
                1.  ความผูกพันตอองคการในภาพของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทย
แลนด) จํากัด จังหวัดลําพูนในภาพรวมเกือบจะอยูในระดับเห็นดวยมาก แตมีปญหาคือความเช่ือม่ัน
อยางแรงกลาและ ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯท่ีมีความเห็นอยูในระดับเฉยๆ ทําให
ความผูกพันตอองคการในภาพของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด 
จังหวัดลําพูนในภาพรวมอยูในระดับเฉยๆ ท้ังๆท่ี คําถามยอยขออ่ืนๆอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 2.  องคประกอบของความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําเปนองคประกอบของความ
ผูกพันตอองคการที่พนักงานของบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัดมีความคิดเห็น
อยูในระดับตํ่าท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 2.87 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัยยอยดานดานภาวะผูนํา พบวาปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นตํ่าท่ีสุดอันดับสุดทายคือ ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมินให
พนักงานไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอโดยมีคาเฉล่ีย 2.82 แสดงวาบริษัทควรพิจารณา
ปรับปรุงปจจัยยอยนี้เปนอันดับแรก ในขณะท่ีองคประกอบของความผูกพันตอองคการดานองคการ 
เปนองคประกอบของความผูกพันตอองคการที่พนักงานของบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทย
แลนด) จํากัด มีความคิดเห็นอยูในระดับสูงท่ีสุดคือมีคาเฉล่ีย 3.09 โดยเม่ือพิจารณาในปจจัยดาน
ยอยดานองคการ จะพบวาปจจัยยอยดานท่ีมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ การสราง
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงานโดยมีคาเฉล่ีย 3.23 ซ่ึงเปน
ผลมาจากการที่บริษัทมีการเอาใจใสและใหความสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน 
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 3.  ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา และหนาท่ีการทํางาน เปนปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
ท่ีไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการและไมมี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) 
จํากัด จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 
 4.  พนักงานของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด เปนพนักงาน
ระดับผูจัดการ/หัวหนาแผนก มีรายไดเฉล่ีย 10,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการดานองคการ ดานงาน และดานภาวะผูนํา เห็นดวย (มีคาเฉล่ีย) มากกวากลุม
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลกลุมอ่ืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 อาจเปนเพราะ
พนักงานกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีรายไดและการศึกษาสูงกวาพนักงานกลุมอ่ืน รวมท้ังมีความใกลชิดกับ
ผูบริหารสูงสุดมากวาพนักงานกลุมอ่ืนจึงทําใหมีการรับรูถึงองคประกอบของความผูกพันท้ังสาม
ดานมากกวาพนักงานกลุมอ่ืน  
 5.  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไมมีอิทธิพลตอระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด ดานภาวะ
ผูนําทุกปจจัยลักษณะสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05  
 6.  พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด ท่ีมีอัตราเงินเดือนสูงกวา 
พบวาจะมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของความผูกพันตอองคการทั้ง 4 ดาน มากกวาดวย 
 7. พนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด เพศชาย เห็นดวยกับขอ
คําถามยอยของความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมในขอ “บริษัทฯเปนองคการที่ดี
ท่ีสุดท่ีทานเลือกทํางานดวย” มากกวาพนักงานเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 
0.05 
 8. องคประกอบความผูกพันในดานองคการและดานภาวะผูนําสามารถทํานายความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัดในภาพรวมได โดย
ความคิดเห็นตอดานองคการ และดานภาวะผูนํามีความสัมพันธกับความผูกพันในภาพรวมตอ
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนอยกวา 0.05 โดยองค ประกอบ ดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสามารถทํานายระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมไดมากท่ีสุด (Beta = 
0.430) รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา (Beta = 0.277) ตามลําดับ สวนองคประกอบดานงานและดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการของพนักงานในภาพรวมได 
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5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง  ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิ

อิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัดลําพูน พบวาในภาพรวมพนักงานงานของบริษัทไมมี
ความผูกพันกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงควรทําการปรับปรุงองคประกอบของความผูกพันในดานตาง 
ๆ เพื่อใหพนักงานมีความผูกพันกับบริษัทมากขึ้น ผู ศึกษาจึงไดนําเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชตตอบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด จังหวัด
ลําพูน ในการสรางความผูกพันตอองคการของพนักงาน โดยเรียงลําดับตามความสําคัญท่ีจะทําให
พนักงานมีความผูกพันกับบริษัทมากข้ึนในแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

1.  ดานองคการ 
 พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานองคการสามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานไดมากท่ีสุด โดยบริษัทฯ ควรปรับปรุงการจัดระบบ
วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน การถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับทุกแผนกรับทราบอยาง
ชัดเจน  การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนมาตรฐานการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรม
แกพนักงาน การจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารและติดตอกับพนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุก
ระดับ พัฒนาวิธีการทํางานและการมอบหมายงานของหัวหนางาน รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
ใหมากข้ึน ใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากข้ึน จะทํา
ใหไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยังทําใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมในการทํางานนั้น ๆ อยางเต็มท่ี จะ
สงผลใหการทํางานราบร่ืน และไดผลผลิตตามความตองการ 
 2.  ดานภาวะผูนํา 
 องคประกอบความผูกพันตอองคการดานภาวะผูนําสามารถพยากรณความผูกพันตอ
องคการของพนักงานได รองจากดานองคการ บริษัทควรตระหนักถึงความสําคัญของการมีภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการใหการดูแลเอาใจใสพนักงานอยาง
ใกลชิด ผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ยอมมีบทบาทหนาท่ีตางกัน แตการส่ือสาร การแจงผลการ
ปฏิบัติงาน การใหคําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูไดบังคับบัญชาเปนส่ิงท่ีผูบังคับบัญชา
หลีกเล่ียงไมได  บริษัทควรมีระบบการคัดเลือกผูบังคับบัญชาท่ีมีความเหมาะสมในแตละตําแหนง 
และผูบังคับบัญชาท่ีไดรับคัดเลือกนั้นตองเปนผูนําท่ีดี ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนเทาเทียมกัน 
ควบคุมส่ังการพนักผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จะนําไปสู
องคการที่มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
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3.  ดานงาน 
พนักงานมีความคิดเห็นตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานงาน โดยรวมอยูใน

ระดับเฉย ๆ เม่ือพิจารณาจากปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับนอยกวาพนักงานระดับ ผูจัดการ/หัวหนาแผนก และหัวหนางาน แสดงให
เห็นวาสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานในสายปฏิบัติการ (พื้นท่ีการผลิต) ควรไดรับการ
ปรับปรุงใหเหมาะสม ท้ังดานอุปกรณเคร่ืองมือ การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของพนักงาน การเพิ่มการมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงาน โดยเฉพาะปจจัย
ยอยในดานการการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงาน พบวามีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นนอยท่ีสุดเปนลําดับสุดทาย แสดงวา พนักงานมีความรูสึกวาการมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานยังไมเหมาะสมตอการทํางาน 
  4.  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 องคประกอบความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงขอคนพบท่ีวา
ปจจัยสวนบุคคลไมมีอิทธิพลตอองคประกอบความผูกพันตอองคการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ยกเวนปจจัยดานอัตราเงินเดือน แสดงใหเห็นวาพนักงานโดยสวนใหญท่ีมีอัตราเงินเดือน 
5,000 – 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับนอยไมแตกตางกัน 
ดังนั้น บริษัทฯ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก ประเด็นท่ีพนักงานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับนอย แบงไดเปน 2 ประเด็นคือ 
 1. ความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพการงานของพนักงาน ซ่ึงรวมไปถึงการพัฒนา
ความรูของพนักงาน จัดทําตารางกําหนดความสามารถของพนักงาน (Competency Map) เพื่อใช
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูพนักงาน และบริษัทควรจัดทําสายอาชีพ (Career Path) ของ
พนักงาน และแนะนําใหพนักงานไดรับรูถึงแนวทางในการเติบโตภายในองคการ พนักงานจะได
รูสึกถึงความม่ันคงและยังคงรักษาสถานภาพในการเปนพนักงานของบริษัทตอไป 
 2. ระบบการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเหมาะสมกับกําลังความสามารถของพนักงานและ
สามารถแขงขันไดกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจาบริษัทต้ังอยูใกลนิคมอุตสาหกรรม บริษัท
ตาง ๆ มีการแขงขันกันสูงในเร่ืองของคาจางและสวัสดิการ ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปรียบเทียบ
คาตอบแทนกันท้ังภายในและภายนอกบริษัท บริษัทควรจัดทําโครงสรางคาตอบแทนใหชัดเจนและ
สอดคลองกับตําแหนงงานในบริษัท และมีการสํารวจแนวโนมของอัตราคาตอบแทน และ
สวัสดิการของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูบริเวณใกลเคียง เพื่อนํามาปรับใหระบบคาตอบแทนของบริษัทมี
ความเหมาะสมและเปนธรรมกับพนักงาน  
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                   ซ่ึงถาบริษัทมีการปรับปรุงในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหความผูกพันของพนักงาน
ท่ีมีตอองคการมีมากข้ึน บริษัทจะไดรับประโยชนจากความผูกพันสงผลใหธุรกิจมีกําไรมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
  
   


