
บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงานที่ทํา และบรรยากาศองคการ กับ ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน (2) 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่พยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน (3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในปจจัยลักษณะทางประชากร 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานฝายผลิตของบริษัทผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวนทั้งหมด 358 คน 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษามี 4 ชนิด คือ 
  1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  ประกอบ 
ดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อายุงาน ประเภทการจางงาน ระดับตําแหนงงาน การศึกษา 
สถานภาพการสมรส และระดับรายไดรวมตอเดือน ซ่ึงเปนแบบใหตรวจรายการ  
  2. แบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางาน ผูศึกษาดัดแปลงจากแบบวัดที่ใชกรอบ
ความคิดการวัดภาวะผูนําของ วันชัย ธรรมสัจการ และคณะ (2542) 
  3. แบบสอบถามความรูในงานที่ทํา ผูศึกษาสรางแบบสอบถามขึ้นเองจากกรอบ
ความคิดของ Anderson (1980 อางถึงใน Matsuo and Kusumi, 2000) 
  4. แบบสอบถามบรรยากาศองคการ ผูศึกษาดัดแปลงจากเครื่องมือวัดระดับ
บรรยากาศองคการของเพ็ญภัทร (2547) ซ่ึงแปลจากเครื่องมือของ Litwin and Stringer (1968 อาง
ถึงใน เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ, 2547) 
  5. แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานตอองคการ ผูศึกษาดัดแปลงจากแบบวัด
ความผูกพันตอองคการของ กาญจนา นุใจกอง (2542) ซ่ึงดัดแปลงมาจากแบบวัดของ Allen & 
Meyer (1990) 
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  แบบสอบถามที่ผูศึกษาไดดัดแปลงทั้ง 3 ฉบับ และสรางขึ้นเอง 1 ฉบับนั้นไดผาน
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองใชกับกลุมพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนจํานวน 33 คน ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามตามสูตรคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

∝ Coefficient) สําหรับแบบสอบถามภาวะผูนําของหัวหนางาน แบบสอบถามความรูในงานที่ทํา 
แบบสอบถามบรรยากาศองคการ และ แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานตอองคการ เทากับ 
0.97, 0.82, 0.88 และ 0.71 ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1) จากนั้นนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่กําหนด โดยใชเวลาในการเก็บรวมรวมทั้งหมด 4 เดือน 
 
สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากพนักงานฝายผลิตของบริษัทผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน โดยวิธีสุมแบบ
ธรรมดา (Simple Random Sampling)  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานรายวัน เพศ
หญิง ตําแหนงพนักงานทั่วไปในสายการผลิต ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. มีอายุ
ระหวาง 26 - 30 ป และ มีอายุงานระหวาง 1 - 2 ป ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
   1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ ภาวะผูนําของหัวหนางาน มคีะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแตละดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้คือ ดานลกัษณะที่เกี่ยวกบัผูบังคับบัญชา ดานการใหโอกาสบุคคลอื่น ดานลักษณะที่เกีย่วกับ
การทํางานของหัวหนางาน และ ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น 
   2. ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ ความรูในงานที่ทํา มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ดานความรู
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทักษะตางๆ และ ดานความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง 
  3. ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ บรรยากาศองคการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแตละดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ ดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดี
ตอกลุม  ดานโครงสรางขององคการ ดานความเสี่ยงและความทาทาย ดานความอบอุน ดานความ
รับผิดชอบในงานของบุคคล ดานการใหรางวัลและการลงโทษ ดานความขัดแยงและความอดทน
ตอความขัดแยง  และ ดานการสนับสนุนจากผูบริหารและผูรวมงานอื่นๆ 
  4. ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ ความผูกพันตอองคการ มีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง และเมือ่พิจารณาแตละดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้คือ
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ดาน ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ ดานความผูกพนัอันเนื่องมาจากการลงทุน และดานความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที ่
  5. ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) เทากับ 0.32 
  6. ความรูในงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) เทากับ 0.26 
  7. บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ (r) 0.49 
  8. ภาวะผูนําของหัวหนางาน และ บรรยากาศองคการสามารถรวมกันทํานายความ
ผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิ เ ล็กทรอนิกสในนิคม 
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R2 = 0.25, p < 0.05) 
โดยรวมกันทํานายไดรอยละ 25 แตความรูในงานที่ทําไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการได 
  9. พนักงานที่ผูกพันตอองคการนอยกับพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากไมมีความ
แตกตางกัน ในปจจัยลักษณะทางประชากร ซ่ึงไดแก เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และระดับรายไดรวมตอเดือน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การอภิปรายผลการศึกษาแยกตามสมมติฐานดังนี้ 
 
 สมมติฐานขอท่ี 1 คือ ภาวะผูนําของหัวหนางาน มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน 
  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา ภาวะผูนําของหัวหนางานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน r = 0.32  
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  เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของหัวหนางานในแตละดานกับ
ความผูกพันตอองคการ จากตารางที่ 4 สามารถอภิปรายไดวา ภาวะผูนําของหัวหนางานตามความ
คิดเห็นของพนักงานในดานลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางานนั้นมีความสัมพันธตอความผูกพันตอ
องคการมากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) เทาากับ 0.33 (p < 0.01) 
รองลงมา คือ ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (r) เทากับ 0.29 (p < 0.01) การใหโอกาสบุคคลอื่น มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (r) เทากับ 0.25 (p < 0.01) และลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธนอยที่สุด ซ่ึงมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน r = 0.23 (p < 0.01) อาจกลาวไดวา พนักงานที่มีคะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนางานสูงก็จะมีคะแนนความผูกพันตอองคการสูงตามไป
ดวย 
  ผลการวิเคราะหในสวนนี้อาจจะอภิปรายไดวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางซึ่งสวนใหญ
เปนพนักงานรายวัน และเปนพนักงานระดับปฏิบัติ (ขอมูลจากตารางที่ 1) ใหความสําคัญกับ
ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางานของหัวหนางานเปนอันดับหนึ่ง ซ่ึงหมายถึง ทักษะในการบริหาร 
จัดการ ตลอดจนวิธีการดูแลปกครองของผูบังคับบัญชา ไดแก การตั้งใจทํางาน การสอนงาน การ
ตัดสินใจ และการแกไขปญหา สามารถอธิบายไดวา โดยลักษณะการทํางานของพนักงานรายวัน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ และระบบการ
ทํางานที่ชัดเจน การทํางานอยูภายใตการควบคุมดูแลตามลําดับชั้น โดยหัวหนางานเปนตําแหนง
งานที่ใกลชิดกับพนักงานรายวันระดับปฏิบัติการมากที่สุด ดังนั้น หัวหนางานจําเปนตองทําหนาที่
สรางความชัดเจนใหกับพนักงานผูปฏิบัติใหรับรูความสําคัญของงานที่ทํา ชวยใหพนักงานมองเห็น
ทิศทางและจุดมุงหมายอยางชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายขององคการได แต
อยางไรก็ตาม พนักงานยังตองการหัวหนางานที่รับฟงความคิดเห็น เอาใจใสดูแล มีน้ําใจ ใหโอกาส
ในการตัดสินใจ ใหความไววางใจในตัวพวกเขาเชนกัน เมื่อพนักงานมีการรับรูวาหัวหนางานของ
พวกเขามีความตั้งใจในการทํางาน เต็มใจที่จะสอนงาน เมื่อมีปญหาสามารถตัดสินใจแกปญหาได
อยางรวดเร็ว รวมทั้งรับฟง เอาใจใสดูแล ใหความไววางใจ จะทําใหพนักงานเต็มใจที่จะทํางานตาม
แนวทางของหัวหนางาน ซ่ึงสอดคลองกับ Byars and Rue (1999) ที่ใหนิยามภาวะผูนําวา เปน
ความสามารถในการมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเต็มใจทําตามแนวทางของผูนําหรือเห็นชอบกับ
การตัดสินใจของผูนํา ดังนั้น เมื่อหัวหนางานสามารถทําใหพนักงานเกิดความเต็มใจที่จะทํางาน 
เห็นคุณคาในงานที่ทํา เกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอ
องคการขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Eisenberger, Fasolo, and LaMastro (1990) ที่วา ความ
ผูกพันตอองคการเปนทัศนคติ ซ่ึงแสดงถึงความรู สึกรวมเปนหนึ่ง เดียวกับองคการ  เปน
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ความสัมพันธระหวางการที่บุคคลรับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององคการ และผลที่ตามมาคือ 
ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุมเททํางานเพื่อองคการ และแนวคิดของ Allen and 
Mayer (1990 อางถึงในกาญจนา นุใจกอง, 2542) เกี่ยวกับความผูกพันทางอารมณ ซ่ึงเปนความรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่ง และเกี่ยวของกับองคการอยางแนบแนน ทําใหบุคคลอยูกับองคการเพราะ
ปรารถนาที่จะอยู  
  ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับการศึกษาของ ประทานพร ทองเขียว (2546) ที่
พบวาความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
ของเจาหนาที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแมฮองสอน 
เชนเดียวกับ  วันดี  ทับทิม (2546) ซ่ึงศึกษาพบวา ภาวะผูนําของหัวหนางานตามการรับรูของ
พนักงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลเชียงใหมราม 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    
 สมมติฐานขอท่ี 2 คือ ความรูในงานที่ทํามีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน  
  จากการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา  ความรู ในงานที่ทํ ามี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.26 (p< 0.01) ซ่ึงอาจกลาวไดวา พนักงานที่มีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรูในงานสูงก็จะมีคะแนนความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย 
  เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางความรูในงานที่ทําในแตละดานกับความ
ผูกพันตอองคการ จากตารางที่ 5 สามารถอภิปรายไดวา ความรูในงานที่ทําตามความคิดเห็นของ
พนักงานในดานความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริงมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมาก
ที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.27 (p < 0.01) กลาวคือ ดานความรู
เกี่ยวกับสภาพการทํางานจริงในงานที่ทําของพนักงานฝายผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนความรู 
และความเขาใจที่จําเปนเพื่อการทํางาน ที่จะใหไดมาซึ่งงานที่มีความถูกตอง ทันตอกําหนดเวลา 
โดยพนักงานตองใชประสบการณ ส่ิงที่ไดรํ่าเรียนมาในอดีต การฝกอบรม และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในงานที่ทํา มาประยุกตปรับปรุงใช เพื่อระวังขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการ
ผลิตสินคาไดตลอดเวลา อันนํามาซึ่งผลประโยชนของบริษัทในการทํากําไร และผลตอบแทนที่มาก
ขึ้นตามมาในอนาคต สวนดานความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆนั้น มีความสัมพันธ
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กับความผูกพันตอองคการนอยกวา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.22 
(p < 0.01) ดังนั้น หากพนักงานไดใชความรูที่มีอยู ประกอบกับการไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ทํา 
จะทําใหพนักงานเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถรับรูถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่
ตามมา และกระบวนการในการแกปญหาตามลําดับ ทําใหผลงานที่ไดมีความถูกตอง เปนไปตาม
มาตรฐานที่องคการตองการ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งและการมี
สวนรวมกับองคการที่ทํางานอยู ซ่ึงก็คือความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ Sheldon (1997) ที่
กลาววาองคประกอบหนึ่งของปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ คือ ปจจัยที่เปนประสบการณ
ของผูปฏิบัติงานจากการมีสวนรวมในองคการ ไดแก ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน ความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการและหนวยงาน ความสามารถทางวิชาชีพ เปนตน ผลที่ตามมาของ
ความผูกพันตอองคการตามแนวคิดของ Steers (1997) คือ ความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ ความ
ตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ อัตราการลาออก การมาทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และความพรอมที่จะ
ไดรับการเลื่อนตําแหนง ซ่ึงสอดคลองกับ Matsuo and Kusumi (2000)ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง  ความรูในกระบวนการทํางาน  (Procedural knowledge)  ประสบการณในการทํางาน  กับ 
สมรรถภาพในการทํางานของพนักงานขายในญี่ปุน  พบวา  พนักงานขายที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากจะมีความรูในกระบวนการทํางานมาก และมีความสัมพันธในเชิงบวกกับสมรรถภาพใน
การทํางาน 
 
 สมมติฐานขอท่ี 3 คือ บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน  
  จากการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวา  บรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบรษิัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.49 (p < 0.01) อาจกลาวไดวา เมื่อพนักงานมีระดับคะแนน
บรรยากาศองคการอยูที่ระดับสูงก็จะมีระดับคะแนนความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย ซ่ึงผล
การศึกษาเปนไปตามแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) ซ่ึงกลาววา ระบบองคการนั้นจะเนน
ถึงปจจัยที่ผูบริหารเกี่ยวของอยู ไดแก เทคโนโลยี โครงสรางขององคการ โครงสรางของสังคม 
ภาวะผูนํา การบริหารงาน กระบวนการตัดสินใจ และความตองการของสมาชิกในองคการ ส่ิงตางๆ 
เหลานี้ทําใหเกิดองคประกอบของสิ่งแวดลอมในการทํางานของสมาชิกในองคการ และจะสะทอน
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ใหเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของสมาชิกในองคการ ซ่ึงสงผลตอองคการในดานตางๆ เชน ผลผลิต 
ความพึงพอใจในงาน การคงอยูในงาน เปนตน  
  เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการในแตละดานกับความ
ผูกพันตอองคการ จากตารางที่ 6 พบวา บรรยากาศองคการทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน โดยดานบรรยากาศองคการดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอ
กลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมากที่สุด โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.49 (p< 0.01) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานสวน
ใหญของกลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (รอยละ 91.06) ซ่ึงมีลักษณะการทํางานเปนทีม 
กอใหเกิดความรูสึกของการมีสวนรวมในงานขององคการ รองลงมาคือ ดานความเสี่ยงและความทา
ทาย มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.36 (p< 0.01) เนื่องจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในปที่ผานมา และมีแนวโนมวาจะเลวรายลงเร่ือยๆ มีสวนสําคัญที่จะทําใหพนักงานเกิด
ความรูสึกไมมั่นคง หากองคการมีความมั่นคง มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทําให
พนักงานรูสึกวา องคการนั้นมั่นคง และเปนที่พึ่งพาได ก็จะกอใหเกิดความรูสึกอยากทํางานใน
องคการนั้น สวนบรรยากาศองคการดานอื่นๆ ผลการศึกษาพบวา  มี 5 ดานที่มีระดับความสัมพันธที่
ใกลเคียงกันมากไดแก ดานการใหรางวัลและการลงโทษ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  
(r) เทากับ 0.35 (p < 0.01), ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย  มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.33 (p< 0.01), ดานการสนับสนุน มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.32 (p< 0.01), ดานความอบอุน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.31 (p< 0.01) และดานโครงสรางขององคการ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.29 (p< 0.01) ซ่ึงอาจกลาวไดวา เนื่องมาจากลักษณะงานที่
เหมือนๆ กันของพนักงานที่ทํางานในโรงงาน ทําใหพนักงานใหความสําคัญกับการใหรางวัลและ
การลงโทษ โดยเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงพนักงานตองการใหพิจารณาดวยความ
ยุติธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล แตทั้งนี้บริษัทจะตองมีการกําหนด
เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งตัวพนักงานเองตองการไดรับการชวยเหลือ
และการสนับสนุนจากทีมงาน หัวหนางาน รวมทั้งผูบริหาร โดยการสนับสนุนนั้นจะตองเปนไป
อยางจริงใจ มีความเปนมิตรใหแกกัน หากพนักงานมีความรูสึกวา ความตองการเหลานี้ไดรับการ
ตอบสนองก็จะเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สวนอีก 2 ดานที่เหลือ คือ ดาน
ความรับผิดชอบในงานของบุคคล  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.21 (p< 
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0.01) และดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง ก็มีความสัมพันธทางบวกกับความ
ผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) 
เทากับ 0.20 (p< 0.01) เชนกัน กลาวคือ แมวาลักษณะงานของพนักงานในโรงงานจะเปนงานประจํา
ที่มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แตละบุคคลทราบถึงหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
เปนอยางดี แตพนักงานก็ยังคงตองการความเปนอิสระในการทํางาน และตองการโอกาสในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ อยางไรก็ดี แมวาแตละบุคคลจะไดรับมอบหมายหนาที่ๆ 
รับผิดชอบ แตการปฏิบัติใดๆ ก็ตาม จําเปนตองมีการประสานงานกันตลอดเวลาเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่เมื่อเกิดปญหาขึ้น พนักงานจะมี
ความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน ซ่ึงหากมีการจัดการที่เหมาะสมและเปนไปในทาง
สรางสรรค ดังนั้น หากองคการสามารถตอบสนองความตองการทั้ง 9 ดานของพนักงานเหลานี้ไดก็
จะทําใหพนักงานมีความรูสึกที่ดีในการมาปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มี
ความสุขกับสภาพแวดลอม และกอใหเกิดความรูสึกอยากจะทํางานกับองคการตอไป ซ่ึงก็คือความ
ผูกพันตอองคการนั่นเอง สอดคลองกับแนวคิดของ Einsenberger, Fasolo, and LaMastro (1990) ที่
กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนทัศนคติซ่ึงแสดงถึงความรูสึกรวมเปนหนึ่งเดียวกับองคกร เปน
ความสัมพันธระหวางการที่บุคคลรับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององคการ และผลที่ตามมาก็คือ 
ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุมเททํางานเพื่อองคการ 
  ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิณี บุณยฤทธานนท (2547)  ซ่ึง
ศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคการของพนักงานประจําที่
ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนที่ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน พบวา 
บรรยากาศองคการโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.49 (p < 0.01) เชนเดียวกับ เพ็ญภัทร รุทธนานุ
รักษ (2547) ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการและความผูกพันตอองคการของ
พนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรมลําพูน พบวา บรรยากาศองคการโดยรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน  (r) เทากับ 0.61 (p < 0.01) 
 
 สมมติฐานขอท่ี 4  คือ ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงานที่ทํา และบรรยากาศ
องคการมีผลรวมกันสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  
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  จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น พบวา ภาวะผูนําของหัวหนางาน และ
บรรยากาศองคการมีผลรวมกันสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยที่ความรูในงานที่ทําไมสามารถทํานายความผูกพันตอองคการได 

  ผลการวิเคราะหตัวแปรภาวะผูนําของหัวหนางาน เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 4 
ดาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคือ ความผูกพันตอองคการไดรอยละ 11 (R2 = 
0.11, p < 0.01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง) โดยดานลักษณะที่เกี่ยวกับ

การทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการเพียงดานเดียว (β = 0.26) สําหรับดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคคลอื่น  ดานการใหโอกาสผู อ่ืน  และดานลักษณะที่ เกี่ยวกับ
ผูบังคับบัญชาไมพบวาเปนตัวแปรรวมพยากรณความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สวนผลการวิเคราะหตัวแปรบรรยากาศองคการ เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 9 ดาน สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคือ ความผูกพันตอองคการไดรอยละ 29 (R2 = 0.29, p < 
0.01) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง) โดยดานความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม (β = 0.36), ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (β = 0.15) และ

ดานความเสี่ยงและความทาทาย (β = 0.14) สําหรับดานโครงสรางองคการ, ดานความรับผิดชอบ
สวนบุคคล, ดานความอบอุน, ดานการสนับสนุน, ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหวัง 
และ ดานความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง ไมพบวาเปนตัวแปรรวมพยากรณความ
ผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สวนผลการวิเคราะหตัวแปรความรูในงานที่ทํา เมื่อพิจารณาองคประกอบแตละ
ดาน และจากการวิเคราะหขั้นที่ 1 ถึง 3  ไมพบวาเปนตัวแปรรวมพยากรณความผูกพันตอองคการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p > 0.05) 

  การวิเคราะหขั้นที่ส่ีเปนผลจากการนําตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ ภาวะผูนําของ
หัวหนางาน และบรรยากาศองคการรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการ ปรากฏวา สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการไดรอยละ 25 (R2 = 0.25, p < 
0.01)  ซ่ึงอาจกลาวไดวา  ทั้งปจจัยภาวะผูนําของหัวหนางานและบรรยากาศองคการซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนตัวแทนขององคการทางรูปธรรมที่พนักงานสามารถรับรูได มีผลรวมกันที่จะทํา
ใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการโดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัย ภาวะผูนาํของ

หัวหนางาน ดานลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการเพียงดานเดียว (β = 
0.26) และปจจัยบรรยากาศองคการ ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม 
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(β = 0.36), ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (β = 0.15) และดานความเสี่ยงและความทาทาย (β = 
0.14) ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Allen and Mayer (1990) ที่
เสนอวา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่พนักงานมีตอองคการ โดยเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหคน
ยังอยูในองคการ และความผูกพันตอองคการเปนสภาวะทางจิตของบุคคล ซ่ึงเกิดจากองคประกอบ
ของความผูกพัน 3 ดาน ไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ ความผูกพันอันเนื่องมาจากการ
ลงทุน และความผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ ในการศึกษานี้อาจกลาวไดวา พนักงานเกิดความ
ผูกพันตอองคการดวยความรูสึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม ซ่ึงก็คือ
ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณนั่นเอง อาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญเปนพนักงานรายวัน 
ทํางานในระดับปฏิบัติการ มีลักษณะการทํางานที่เหมือนๆ กัน ดังนั้น การทํางานรวมกัน และการ
ทํางานเปนทีม เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันจึงมีความสําคัญมากที่สุด อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบัน
พนักงานทุกคนมีการตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํ าลงเรื่อยๆ  ของประเทศ  โรงงาน
อุตสาหกรรมและธุรกิจจํานวนมากไดรับผลกระทบ ดังนั้น จึงทําใหพนักงานตองการความมั่นคง
ทางการเงินเชนกัน ดังนั้น ความตองการหัวหนางานที่มีความรับผิดชอบในงาน มีความยุติธรรมใน
การบริหารจัดการ และองคการมีระบบการพิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสม จะเปนสิ่งที่
รวมกันกอใหเกิดความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน 
  มีงานวิจัยที่สอดคลองกับการศึกษานี้ คือ งานวิจัยของ เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ 
(2547) ที่พบวา การรับรูบรรยากาศองคการโดยรวมและบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ
โดยรวมสามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดรอยละ 38.2 
สอดคลองกับ นิณี บุณยฤทธานนท (2547) ที่พบวา คานิยมในการทํางาน ลักษณะงาน และ
บรรยากาศองคการมีอํานาจรวมกันในการพยากรณความผูกพันตอองคการ  
   
 สมมติฐานขอท่ี 5 คือ มีความแตกตางในความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในปจจัยลักษณะทางประชากร 
  จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร พบวา พนักงานที่มีความ
ผูกพันตอองคการนอยกับพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการมากไมมีความแตกตางในปจจัย
ลักษณะทางประชากรที่ระดับนัยสําคัญ .05 สามารถอภิปรายในแตละปจจัยไดดังนี้ 
  1. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยเพศ โดยจําแนกเปนพนักงานเพศชาย และเพศหญิง ปรากฏวา ทั้งสองกลุม
ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ (p < 0.05) ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของพนักงานในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่มีตอองคการ และ จิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) ที่พบวา ความ
แตกตางเกี่ยวกับเพศไมกอใหเกิดความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงานการประปา
นครหลวง 
  2. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยอายุ โดยจําแนกเปน พนักงานที่มีอายุไมเกิน 25ป, อายุ 26-30 ป, อายุ 31-35 
ป, อายุ 36-40 ป และอายุ 41 ปขึ้นไปปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 
p < 0.05 ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ อัมพวัน สุวรรณพรหม (2549) ซ่ึงศึกษาความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอรด จํากัด, แตขัดแยงกับผลการศึกษาของ สุรารักษ ศักดิ์
ธรรมเจริญ (2549) ที่พบวา พนักงานในกลุมอายุ 20-30 ป มีความผูกพันตอองคการในระดับปาน
กลาง สวนพนักงานในกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก และผล
การศึกษาความผูกพันตอองคการ : กรณีศึกษาผูบริหารระดับหัวหนาแผนก/เทียบเทาของเครือ
ซีเมนตไทย ของ ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532)   
  3. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยอายุงานโดยจําแนกเปน พนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป, อายุงาน 3-5 ป 
และอายุงาน 5 ปขึ้นไปปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 ผล
การศึกษาสอดคลองกับ อัมพวัน สุวรรณพรหม (2549) แตขัดแยงกับ สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ 
(2549)  ซ่ึงพบวา พนักงานที่มีอายุงานไมถึง 1 ป และอายุงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะมีระดับความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับมาก สําหรับพนักงานที่มีอายุงานระหวาง 1-10 ป จะมีระดับ
ความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง  
  4. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยระดับการศึกษา โดยจําแนกเปนพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี/สูงกวา ปรากฏวา ทั้งสอง
กลุมไมมีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 ผลการศึกษาสอดคลองกับ อัมพวัน สุวรรณ
พรหม (2549), สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549)  และ จิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) 
  5. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยสถานภาพการสมรส โดยจําแนกเปนพนักงานที่มีสถานภาพโสด, สมรส 
และหยา/แยกกันอยู/หมาย ปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 ซ่ึง
ผลการศึกษาสอดคลองกับ สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) และ จิราวรรณ หาดทรายทอง (2539) 
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  6. เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนพนักงานที่ผูกพันตอองคการมากและพนักงานที่ผูกพัน
ตอองคการนอยในปจจัยระดับรายไดรวมตอเดือนโดยจําแนกเปนพนักงานที่มีระดับรายไดรวมตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาท, 5,001 – 10,000 บาท, 10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท และ 
30,001 บาทขึ้นไป ปรากฏวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ p < 0.05 ผลการศึกษา
ที่ไดไมสอดคลองกับ อัมพวัน สุวรรณพรหม (2549) ซ่ึงพบวา กลุมพนักงานที่มีระดับเงินเดือน
มากกวา 5,000 บาทขึ้นไปมีคาเฉลี่ยความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง ในขณะที่กลุมที่มีระดับ
เงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาทมีคาเฉลี่ยความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 
นอกจากนั้น สุรารักษ ศักดิ์ธรรมเจริญ (2549) ศึกษาพบวา พนักงานที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท 
มีระดับความผูกพันตอองคการในระดับปานกลาง สวนพนักงานที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท 
รายได 10,001 - 20,000 บาท และรายไดตั้งแต 30,001 ขึ้นไป มีระดับความผูกพันตอองคการใน
ระดับมาก ผลการศึกษาที่ไดไมสอดคลองกับแนวคิดของ Sheldon (1997) ซ่ึงแบงองคประกอบของ
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการเปน 2 กลุม คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อายุการ
ทํางานในองคการ ระดับตําแหนง และ 2) ปจจัยที่เปนประสบการณของผูปฏิบัติงานจากการมีสวน
รวมในองคการ และแนวคิดของ Steers (1997) ที่เสนอปจจัยกําหนดความผูกพันตอองคการ 
ประกอบดวย 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ความตองการสัมฤทธ์ิผล ความชอบ 
และความอิสระ 2) คุณลักษณะงาน และ 3) ประสบการณในการทํางาน ซ่ึงอาจเกิดจาก พนักงาน
รับรูเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจางงาน โครงสราง และการพิจารณาความดีความชอบขององคการอยู
แลว และหนาที่ของหัวหนางานและพนักงานทั่วไปก็ไมไดแตกตางกันมากนัก จึงทําใหรูถึงความ
เทาเทียมกันในการเปนสมาชิกขององคการ มีการรับรูถึงผลตอบแทนในการทํางานที่เทาเทียมกัน มี
การรับรูวาพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคการเชนเดียวกัน มีการ
รับรูวาการพิจารณาความดีความชอบไมไดขึ้นกับอายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา หรือตําแหนงปจจุบัน 
แตขึ้นกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไมเทานั้น 
 
ขอคนพบ 
  จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําของหัวหนางาน ความรูในงาน
ที่ทํา และบรรยากาศองคการ ตอความผูกพันองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผูศึกษาไดคนพบประเด็นดังตอไปนี้ 
  1.  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของหัวหนางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีผลคะแนนอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงเมื่อพิจารณาปจจัยในแตละดานของภาวะผูนําของหัวหนางานแลวพบวา ความคิดเห็น
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ของพนักงานสวนใหญแสดงถึงลักษณะที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือคุณลักษณะตางๆ ของ
ผูบังคับบัญชา ไดแก ความรับผิดชอบ ทักษะการสั่งงาน การใหเกียรติ ความสนใจผูอ่ืน ความ
ยุติธรรม การมีเหตุผล และความใจกวาง มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยที่เหลืออีก 3 ดาน อัน
ไดแก การใหโอกาสผูอ่ืน ลักษณะที่เกี่ยวกับการทํางาน และ ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 
  2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูในงานที่ทําของพนักงานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีผลคะแนนอยูในระดับมาก ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาปจจัยในแตละดานของความรูในงานที่ทําแลวพบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนใหญ
แสดงถึงความรูเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ ทักษะตางๆในงานที่ทํา มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความรูเกี่ยวกับสภาพการทํางานจริง 
  3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการของพนักงานในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีผลคะแนนอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
เมื่อพิจารณาปจจัยในแตละดานของบรรยากาศองคการแลวพบวาความคิดเห็นของพนักงานสวน
ใหญแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืนๆ
อีก 8 ดานอันไดแก โครงสรางขององคการ ความรับผิดชอบในงานของบุคคล ความอบอุน การ
สนับสนุน การใหรางวัลและการลงโทษ ความขัดแยงและความอดทนตอความขัดแยง ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุม และ ความเสี่ยง ความทาทาย 
  4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีผลคะแนนอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงเมื่อพิจารณาปจจัยในแตละดานของความผูกพันของพนักงานตอองคการแลว
พบวาความคิดเห็นของพนักงานสวนใหญแสดงถึง ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืนๆอันไดแก ความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุน และ ความผูกพันอัน
เนื่องมาจากหนาที่ 
  5. จากผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น เพื่อทํานายความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน พบวา ความรูในงานที่ทําไมสามารถนํามาใชรวมกับ ภาวะผูนําของหัวหนางาน และ 
บรรยากาศในองคการเพื่อทํานายความผูกพันธของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญ ถึงแมวา ผลการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความรูในงานที่ทําและความผูกพันตอองคการจะไดผลออกมาใน
เชิงบวกก็ตาม   
  6. จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น ระหวางความรูในงานที่ทํา กับ
ความผูกพันตอองคการทําใหทราบวา ความรูที่เกี่ยวกับความเปนจริงมีความสามารถในการทํานาย
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ความผูกพันตอองคการของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญเพียงดานเดียวโดยที่ ความรูที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการทักษะตางไมสามารถทํานายไดที่ระดับนัยสําคัญ (แสดงในภาคผนวก ค) แต
เมื่อนําความรูในงานที่ทํา ทั้งสองดาน มาวิเคราะหรวมกับภาวะผูนําของหัวหนางาน  และ 
บรรยากาศในองคการ ไดผลวาความรูในงานที่ทํา ทั้งสองดานไมสามารถทํานายความผูกพันตอ
องคการของพนักงานรวมกับภาวะผูนําของหัวหนางาน และ บรรยากาศในองคการไดอยางมี
นัยสําคัญ 
  7. จากผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางพนักงานที่ผูกพันตอองคการนอยกับ
พนักงานที่ผูกพันตอองคการมาก ไมมีผลแตกตางกัน ในปจจัยลักษณะทางประชากร ซ่ึงไดแก เพศ 
อายุ อายุงาน ประเภทการจางงาน ระดับตําแหนงงาน การศึกษา สถานภาพการสมรส และระดับ
รายไดรวมตอเดือน 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปประยุกตใช 
  จากระดับคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามทําใหทราบวาปจจุบันพนักงานภายใน
องคการมีความผูกพันตอองคการในระดับปานกลางในทุกดาน โดยที่คาคะแนนที่นอยที่สุดคือความ
ผูกพันอันเนื่องมาจากหนาที่ และมากที่สุดคือ ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณ จากขอมูล
ดังกลาวองคการควรตองมีการพัฒนาใหบุคคลากรภายในองคการเกิดความผูกพันในทุกๆดานควบคู
กันไป โดยใหความสําคัญในปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
สามารถแยกเปนประเด็นไดแก  
   1. การสรางความผูกพันของพนักงานตอองคการควรเนนทางดาน
บรรยากาศองคการเปนอันดับแรก เนื่องจากการศึกษาตามสมมติฐานที่ 4 นั้นแสดงใหเห็นวา 

บรรยากาศองคการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคการของพนักงานมากที่สุด (β = 
0.43) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากองคประกอบยอยของบรรยากาศองคการแลวพบวา ความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันและความจงรักภักดีตอกลุมเปนสวนที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคการมากที่สุด 

(β = 0.36) ฉะนั้นองคการควรมีกระบวนการหรือระบบในการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นภายใน
องคการเอง ไดแก ระบบการดูแลแบบพี่เล้ียงในการสอนงาน แนะนําขอปฏิบัติตางๆใหกับพนักงาน
ใหม เพื่อใหพนักงานใหมรูสึกเปนกันเอง และอยากชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะนํามาซึ่ง
ความรูสึกผูกพันตอองคการตอไป 
   2. ภาวะผูนําของหัวหนางานเปนปจจัยที่ตองพิจารณาตอมา ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากองคประกอบยอยของภาวะผูนําของหัวหนางานแลวพบวา ลักษณะที่เกี่ยวกับการ

ทํางานของหัวหนางานเปนสวนที่มีความสัมพันธตอความผูกพันองคการมากที่สุด (β = 0.26)  
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ฉะนั้นควรมีการสงเสริมและฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหนางาน ในดานทักษะการบริหาร
จัดการ วางแผน ทักษะทางดานเทคนิคในงานที่ทํา และวิธีการดูแลปกครองผูใตบังคับบัญชา 
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาทั้งดานความคิดและพฤติกรรม ไดแก การใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาไดรับการฝกอบรมตางๆอยูเสมอ แนะนําวิธีการทํางานใหมๆและวิธีการแกไข
ปญหาที่ ถูกตอง  พรอมทั้งติดตามงานอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไดเขาถึงปญหาที่ เกิดขึ้นกับ
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อใหผูใตบังคับบัญชารูสึกไววางใจและศรัทธาในตัวหัวหนางานเองดวย 
 
ขอเสนอแนะในการทําการศึกษาในครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในหนวยงานอื่นๆ  เชน  หนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่ไมแสวงหากําไร หรือ องคการที่ประกอบธุรกิจบริการตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตอไป 
 2. เนื่องจากการเก็บขอมูลปจจัยลักษณะทางประชากรในปจจัยดานตําแหนงงาน 
แบงออกเปน 2 ลักษณะเทานั้น คือ หัวหนางาน และพนักงานทั่วไป ซ่ึงมี หนาที่ ความรับผิดชอบ 
ไมไดแตกตางกันมากนัก ดังนั้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมสําหรับปจจัยตําแหนงงาน เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตอไป 
 3. ควรศึกษาบรรยากาศองคการในโรงงานอิเล็กทรอนิกสกับตัวแปรอื่น เชน ความ
ยุติธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คุณภาพชีวิตการทํางาน ความยึดมั่นตอองคการ ความพึงพอใจใน
งาน เปนตน 
 4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่จะนํามาทํานายความผูกพันตอองคการของ
พนักงานฝายผลิต เชน การสื่อสารภายในองคการ กระบวนการทํางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย
เปนตน เพื่อประโยชนในการคัดสรร หรือ ดํารงไวซ่ึงบุคคลากรที่มีคุณคาตอองคการตอไป 


