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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
และระดับตาแหน่ งที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุ คลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยองค์กร ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านลักษณะงาน ด้าน
โอกาสที่ได้รับ และด้านความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
คาสาคัญ: ปัจจัยประชากรศาสตร์ , ปัจจัยองค์กร, ความผูกพันองค์กร
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ABSTRACT
This research aimed to (1) study demographic factors affecting organizational commitment of employees
in Thai Food Group Public Company Limited. (2) Study organizational factors affecting organizational
commitment of employees in Thai Food Group Public Company Limited. The research population was selected
from the employees in Thai Food Group Public Company Limited and Convenience sampling method was used in
this reserch to collect 400 samples out of 3,461 employees. Descriptive statistics included frequency, percentage,
means, and standard deviation. Inferential statistics included Multiple Regression Analysis.
The research found that: Demographic factors, which were education, average monthly income working
time and position levels had different factors of affecting organizational commitment of employees in Thai Food
Group Public Company Limited. It had statistical significance level of 0.05.Organizational factors which were
leadership, Job description, Opportunity and relationship affecting organizational commitment of employees in
Thai Food Group Public Company Limited. It had statistical significance level of 0.05.
Key words: Population Factor, Organizational Factor, Organizational commitment
1. บทนา
องค์กรหนึ่ งจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ขององค์กรนั้น ต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่าง
การพัฒนาบุ คลากรมี ส่วนสาคัญอย่างยิ่ง องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้น้ ันแน่ นอนว่าผูท้ ี่ มีส่วนผลักดันสาคัญก็คือ
พนักงานทุกคน ศักยภาพทุกคนย่อมส่ งผลต่อศักยภาพขององค์กร หากพนักงานทุกคนทางานได้ดีมีประสิ ทธิ ภาพย่อม
ทาให้องค์กรนั้นมีประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วย บุคลากรในองค์กรเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถดาเนิ น
ธุ รกิ จได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น บุคลากรที่อยู่ในองค์กรควรจะต้องมี ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อสามารถสร้ าง
ศักยภาพดังกล่าว และสามารถลดต้นทุ นจากการสรรหา คัดเลื อ ก การฝึ กอบรมใหม่ คุ ณภาพของงาน ที่ อาจเป็ น
อุ ปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กรได้ การเก็บรั กษาคนเก่ งและคนดี ให้อ ยู่กบั องค์กรนานที่ สุด การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดัน จากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกไปสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งสังคมที่แข่งขันกันด้วยความรู ้ทกั ษะ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
การบริ หารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เป็ นผลให้หน่ วยงานหรื อองค์กรเอกชน จาเป็ นต้องปรั บตัวอย่างเร่ งด่วนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วจากปั จจัยภายนอก จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถปรับตัวได้รวดเร็ วขึ้น ส่ งผล
ต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กรในที่สุด
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูส้ ร้างสรรพสิ่ งทุกอย่างจนกระทัง่ กลายเป็ นผลผลิต หรื อการบริ การตามแต่ละประเภท
ขององค์การ ซึ่ งนาไปสู่ ความสาเร็ จและการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่ องค์การ โดยทัว่ ไปมนุ ษย์แต่ละคนมี ลกั ษณะ
หลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่ งจะเป็ นองค์ประกอบที่ทาหน้าที่ในการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ
ให้อ งค์ก ารบรรลุ เ ป้ าหมาย การที่ อ งค์ก ารจะกระท าภารกิ จ หลัก ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ และมี ป ระสิ ท ธิ์ ภาพนั้น
หน่ วยงานจาเป็ นจะต้องมี บุคลากรที่ มีคุณภาพในปริ มาณที่ เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ จึ ง
จัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการบริ หารงาน เพราะบุคลากรเป็ นผูจ้ ดั หาและใช้ทรัพยากรบริ หารอื่น ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่ งถ้าองค์การเริ่ มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปั จจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดี
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ตามมา ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการ
ดาเนิ นการที่ เกี่ ยวกับบุ คคลที่ ถือว่า เป็ นพรั พยากรที่ มีค่าที่ สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฎิ บตั ิ งานได้สาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งดาเนิ นการธารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตใน
การทางาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์การกาหนดงานหรื อออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน
การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุ ขภาพและความปลอดภัย
การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (ธาดา ราชกิจ, 2562)
ความผูกพันของบุคลากร เป็ นทัศนคติของบุคลากรทั้งที่แสดงออกถึงความคิด ความรู ้สึก การรับรู ้ และการ
เรี ย นรู ้ ข องพนัก งาน ความรั ก งาน และความภัก ดี ต่ อ องค์ก รที่ ท าให้ พ นัก งานมุ่ ง มั่น ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา และก าลัง
ความสามารถ เพื่อปฏิบตั ิภารกิจขององค์กรให้บรรลุผล และส่ งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจของบุคลากรที่
มี ต่อ องค์กร โดยการท าให้พนักงานรู ้ สึ กมี ค วามสุ ข และความพึ งพอใจ ถื อเป็ นหัวใจสาคัญ ของความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสาคัญ มีแรงบันดาลใจต่อ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมการทางานในเชิ งพัฒนา และจะมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลซึ่ งช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มคิ ด ร่ ว มใจ และความร่ ว มมื อ ซึ่ งกัน และกัน ดัง นั้น การศึ ก ษาปั จ จัย ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ จึงมีความสาคัญต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรด้วย เพื่อการสร้างสรรค์ปรับปรุ ง
และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยส่ งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์กร บุคลากรทุกส่ วนในองค์กรมี
บทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความผูกพันของพนักงาน
ให้มีต่อองค์กร ดังแนวคิดของ Hewitt Associates (2003) ที่กล่าวว่า ปั จจัยองค์กร ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านวัฒนธรรม
หรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโอกาสที่ได้รับ และด้าน
ความสัมพันธ์ ส่ งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งนี้ เพราะคนจะทางานได้ดีก็ต่อเมื่อมีความพึงพอใจ
ศรัทธาต่องานและองค์กรจึงจะทาให้มีความสุ ขในทางาน และเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร สิ่ งที่องค์กรจะได้
มากกว่างานก็คือตัวและหัวใจความทุ่มเทการอุทิศตนเพื่อองค์กร ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและกันระหว่างชี วิต
ส่ วนตัวกับชี วิตการทางาน ที่ สาคัญก็คือ การนาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงที่ ดีและต่อเนื่ องขององค์กร ส่ งผลให้องค์กร
เติบโตและประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน (พิสิทธิ์ พิฒน์โภคากุล, 2563)
จากข้อมูลดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึ งต้องการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยองค์กรทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ า
ด้านวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโอกาสที่
ได้รับ และด้านความสัมพันธ์ (Hewitt Associates, 2003) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั เพื่อให้ทราบถึง
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และนาผลในการศึกษาครั้ งนี้ มา
พัฒนา สร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงาน ทุ่มเทกาย และกาลังใจ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ และ
เต็มความสามารถ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายตามที่องค์กรได้วางแผนไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสบความสาเร็ จต่อไปในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของ บุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2) เพื่อศึกษาปัจจัยองค์กรที่มีอิทธิ ต่อความผูกพันองค์กรของ บุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
3. การดาเนินการวิจัย
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ บุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่ต้ งั อยูใ่ นตาบล
บ้านนา อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 3,461 คน ผูว้ ิจยั จึงใช้สูตรของยามาเน (Yamane,1967) โดยให้ค่า
ความเชื่ อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญเท่ากับร้ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรั บได้ที่ร้อยละ 5 และได้ขนาด
ตัวอย่าง 359 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินและการวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยจะ
ใช้วธิ ี สุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลในการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม โดยแบ่ งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยองค์กรของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลปั จจัย
องค์กรของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านวัฒนธรรมหรื อจุ ดมุ่งหมายขององค์กร
ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ด้านคุณภาพชี วิต ด้านโอกาสที่ได้รับ และด้านความสัมพันธ์ ซึ่ งลักษณะ
คาถามจะเป็ นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์พิจารณาคะแนน 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งลักษณะคาถามจะเป็ นมาตรวัดแบบให้
คะแนน (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์พิจารณาคะแนน 5 ระดับ
3) การทดสอบเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั โดยการทดสอบความน่ าเชื่ อถื อของแบบสอบถาม (Reliability)
พบว่า ค่ าความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถามที่ ท ดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 30 ชุ ด โดยใช้สู ต รทดสอบความ
น่าเชื่อถือของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) เท่ากับ 0.945 โดยคาถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง
0.869 – 0.959 โดยเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้เพราะมีค่ามากกว่า 0.70 (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2555)
4) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ อัตราส่ วนร้ อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferenttial Statistics Analysis) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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4. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 167 คน
(ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพสมรส จานวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 200 คน (ร้อย
ละ 50.00) มีมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1 ปี จานวน 155 คน (ร้อยละ 38.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท จานวน 253 คน (ร้อยละ 63.20) และมีระดับตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการจานวน 273 คน (ร้อยละ 68.30)
และผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กร โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x = 3.66, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามี คะแนน
เฉลี่ยสู งสุ ด (x = 3.80, S.D. = 0.68) รองลงมาด้านความสัมพันธ์ (x = 3.76, S.D. = 0.64) และน้อยด้านคุณภาพชีวิต
และด้านโอกาสที่ได้รับ (x = 3.49, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติที่ใช้
ค่าสถิติ
Sig.
เพศ
t – test
1.407
0.957
อายุ
F – test
0.836
0.503
สถานภาพสมรส
F – test
0.428
0.652
ระดับการศึกษา
F – test
8.110
0.000*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F – test
12.017
0.000*
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
F – test
5.592
0.000*
ระดับตาแหน่ง
F – test
18.390
0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน และระดับตาแหน่ง ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเพศ อายุ และสถานภาพสมรสที่ แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า กว่ า ปริ ญญาตรี มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รมากกว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กร
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ การศึ กษาสู งกว่าปริ ญ ญาตรี และผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่ ากว่าหรื อเที ยบเท่ า 10,000 บาท มี ความผูกพันต่อองค์กร
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท มีความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเที ยบเท่า 10,000 บาท มี ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 50,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านต่ า กว่า 1 ปี มี ค วามผูก พัน องค์ก รมากกว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 6 – 10 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1 ปี
มีความผูกพันองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 11 – 15 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1 – 5 ปี มีความผูกพันองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
11 – 15 ปี และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 6 – 10 ปี มีความผูกพันองค์กรมากกว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 11 – 15 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการ มีความผูกพันองค์กรมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีระดับตาแหน่ งหัวหน้างาน และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับตาแหน่ งพนักงานปฏิบตั ิการ มีความผูกพันองค์กร
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับตาแหน่งผูจ้ ดั การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยองค์กร
Std.
ปัจจัยองค์กร
b

Error
(Constant)
0.480 0.125
ด้านภาวะผูน้ า
0.096 0.040 0.109
ด้านวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมาย 0.086 0.044 0.087
ขององค์กร
ด้านลักษณะงาน
0.161 0.045 0.168

t

Sig.

Tolerance

VIF

3.848
2.436
1.944

0.000*
0.015*
0.053

0.403
0.396

2.483
2.527

3.585

0.000*

0.365

2.740

ด้านค่าตอบแทนโดยรวม

0.071

0.054

0.069

1.310

0.191

0.287

3.483

ด้านคุณภาพชีวิต

-0.039

0.033

-0.046

-1.166

0.244

0.517

1.935

ด้านโอกาสที่ได้รับ

0.308

0.040

0.358

7.638

0.000*

0.381

2.635

ด้านความสัมพันธ์

0.198

0.043

0.209

4.561

0.000*

0.365

2.743

R = 0.828, R2 = 0.686, Adjusted R2 = 0.681, SEest = 0.341, F = 122.567, Sig. = 0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยองค์กร ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสที่ได้รับ และด้าน
ความสัมพันธ์ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่ดา้ นวัฒนธรรมหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้านค่าตอบแทนโดยรวม และด้านคุณภาพชีวิตไม่มี
ผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยปั จจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มากที่สุด คือ ด้าน
โอกาสที่ได้รับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานมากที่สุด ( = 0.358) ด้านความสัมพันธ์ (
= 0.209) ด้านลักษณะงาน ( = 0.168) และน้อยที่สุด คือ ด้านภาวะผูน้ า ( = 0.109) ตามลาดับ
5. การอภิปรายผล
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อน ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และระดับตาแหน่ง ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1) ด้านระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จากผลการวิจยั
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ระดับการศึกษาสามารถแสดงถึงการที่บุคคลมีทกั ษะ ความรู ้ และความสามารถในการนา
ความรู ้มาใช้ในการดาเนิ นชีวิต และการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กร โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาจะสามารถนาความรู ้
และความสามารถมาใช้ในการปฏิบตั ิ งาน เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายตามที่
วางแผนเอาไว้ จนบุคลากรเกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ อรอุสา เกษรสังข์ (2550)
ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ สานักงานใหญ่” จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 249 คน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ สานักงานใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์กรอย่างสู งมากในภาพรวม และในทุก ๆ ด้าน โดยด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน
1.2) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000
จากผลการวิจยั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก รายได้หรื อที่เรี ยกว่าเงินเดือนที่บุคคลได้รับเป็ นค่าตอบแทนจากการ
ปฏิ บตั ิ งานให้แ ก่ องค์กรในแต่ ละเดื อ น ถื อ เป็ นปั จ จัยหลักที่ มี ความความจ าเป็ นอย่างมากต่ อการดาเนิ นชี วิต เพื่ อ
นามาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ดังนั้นรายได้จึงมีผลทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรสาหรับบุคลากรที่มีความคิด
ว่าองค์กรนั้นมี การให้รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ เหมาะสมแก่บุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ลลิตา จันทร์ งาม
(2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่ม
ลูกค้าบุคคล” ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน ด้านรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน จะส่ งผลให้
พนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุ คคลที่ ตอบแบบสอบถามมี ระดับความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน โดยมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
1.3) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 จากผลการวิจยั พบว่า ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร
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บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ส่ วนใหญ่แล้วบุ คลากรที่ มีการปฏิ บตั ิงานอยู่ใน
องค์กรเดิมเป็ นระยะเวลานาน จะมีอตั ราการลาออกหรื อเปลี่ยนงานน้อยกว่าบุลากรที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่นาน
โดยบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรเดิมนานจะมีความชานาญ และเชี่ ยวชาญในการปฏิบตั ิ งานที่บุคคล
ได้รับอยูแ่ ล้ว บวกกับได้รับค่าตอบแทนที่ พึงพอใจ จึ งมี ความผูกพันต่อองค์กรที่ ตนปฏิ บตั ิงานอยู่ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ลลิตา จันทร์ งาม (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานด้านระยะเวลา
การทางานที่แตกต่างกัน จะส่ งผลให้พนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคลที่ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่ งพนักงานส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานอยู่
ระหว่าง 5 - 10 ปี
1.4) ระดับตาแหน่ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 จาก
ผลการวิจยั พบว่า ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ส่ วนใหญ่แล้วบุคคลที่มีระดับตาแหน่งสู ง จะมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบุคคล
ที่มีระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากการที่บุคคลมีความรู ้ และความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิอยู่
หรื อได้ปฏิ บตั ิ งานในองค์กรมาเป็ นเวลานาน จึ งมี ความรู้ และความเชี่ ยวชาญในงานเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ลลิตา จันทร์ งาม (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานด้านระดับ
ตาแหน่ งที่แตกต่างกัน จะส่ งผลให้พนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคลที่ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่ งพนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับตาแหน่งปฏิบตั ิการ
2) ปั จจัยองค์กร จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยองค์กร ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ า ด้านลักษณะงาน ด้าน
โอกาสที่ได้รับ และด้านความสัมพันธ์ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.1) ด้านภาวะผูน้ า ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
มากที่สุด เป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ เนื่ องจาก หัวหน้างานที่มีภาวะผูน้ าจะสามารถเป็ นผูน้ าให้ลูกน้องหรื อสมาชิกในองค์กร
สามารถปฏิ บตั ิ งานเพื่อ ให้ประสบความสาเร็ จ ได้อย่างราบรื่ น มี การตัดสิ นใจที่ ดี สามารถสร้ าง และสื่ อสารแนว
ทางการดาเนินงานให้แก่ลกู น้องได้อย่างชัดเจน และสามารถชักจูงลูกน้องให้ปฏิบตั ิงานไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกันได้ จึงทา
ให้ลูกน้องมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรเกิดขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ วนิ ดา เหรี ยญจิ โรจน์ (2553) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ สานักงาน
สรรพากรพื้นที่ สมุ ทรสาคร 1 กลุ่มตัวอย่าง 107 คน” ผลการศึ กษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ สมุทรสาคร 1 อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดยพบว่าปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าและ
ยอมรับต่อเป้ าหมาย และค่านิ ยมขององค์กร ด้านความทุ่มเท และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร และ
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกภาพขององค์กรตามลาดับ
2.2) ด้า นลัก ษณะงาน ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน องค์ก รของบุ ค ลากรบริ ษ ัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) เป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้ เนื่ องจาก ลักษณะงานเป็ นงานที่บุคคลต้องปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กรในทุก ๆ วัน เป็ น
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สิ่ งที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะบุคคลจะให้ความสาคัญกับลักษณะงานที่บุคคลได้รับที่มีความสอดคล้องกับตาแหน่
งาน และค่าตอบแทน ซึ่ งองค์กรที่มีตาแหน่งที่มีลกั ษณะงานที่สอดคล้องกับตาแหน่งาน และค่าตอบแทน จะส่ งผลให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร และมีอตั ราการลาออกของบุคลากรที่ต่า ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปิ ยเชษฐ์
เรื อ งไพโรจน์ (2558) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ในองค์ก ารของ อาจารย์ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะงานจากการทางานมีผลต่อความผูกพัน
ในองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านความเข้าใจในระบบการทางาน ด้านลักษณะงานที่ทา้ ทาย
ด้านความมีอิสระในการทางาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีผลต่อความผูกพันในองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2.3) ด้านโอกาสที่ ได้รั บ ส่ งผลต่ อความผูกพันองค์กรของบุ ค ลากรบริ ษ ทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เป็ นอันดับที่สาม ทั้งนี้ เนื่ องจาก โอกาสที่บุคคลจะได้รับในเรื่ องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็ นสิ่ ง
ที่ บุ ค คลจะค านึ ง ถึ ง ในการเข้า ปฏิ บัติ ง านในองค์ใ ดองค์ก รหนึ่ ง และการที่ บุ ค คลได้รั บ การพัฒ นาทัก ษะ และ
ความสามารถเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยูเ่ สมอ ทั้งในเรื่ องของการฝึ กอบรม และศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาทักษะหาความรู ้และประสบการณ์ ทาให้มีโอกาสได้รับการเลื่อนตาแหน่ งที่ สูงขึ้น หากองค์กรมี การ
ส่ งเสริ มการศึ กษาต่อ และการให้บุคลากรได้รับการอบรมอยู่เสมอทาให้มีกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานและมองเห็ น
อนาคตของตนเอง ซึ่ งทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น จึงเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ลลิตา จันทร์ งาม (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อ
องค์การของพนักงานด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คือ มีการประเมินความรู ้ ความสามารถ เพื่อ
เข้าสู่ ต่าแหน่งงาน องค์กรมีการสนันสนุน และส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ และ
ประสบการณ์ โดยการเข้ารั บการฝึ กอบรมอย่างสม่ าเสมอ มี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าโดยภาพรวม
2.4) ด้านความสั ม พันธ์ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พันองค์กรของบุ ค ลากรบริ ษ ทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จ ากัด
(มหาชน) เป็ นอันดับที่สี่ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความสัมพันธ์ในองค์กรทั้งความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่ วมงานหรื อความสัมพันธ์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นสิ่ งที่ทาให้บุคคลมีความรู ้สึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างราบรื่ น
บุ คคลไม่ มีความขัดแย้งต่อเพื่อนร่ วมงานหรื อหัวหน้างาน ส่ งผลให้บุคคลมี ความผูกพันต่อองค์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ลลิตา จันทร์ งาม (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่กลุ่มลูกค้าบุคคล” ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของ
พนักงาน ด้านความสัมพันธ์ คือ มีความพึงพอใจที่สามารถปรึ กษาปั ญหาการทางาน และได้รับการช่วยเหลือเป็ นอย่าง
ดีจากเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากร มี ส่ ว นท าให้อ งค์ส ามารถด าเนิ นงานได้อ ย่า งประสบความส าเร็ จ
บุคลากรจะแสดงออกถึงความคิด ความรู ้สึก การรับรู ้ ความรักงาน และความภักดีต่อองค์กรที่ทาให้พนักงานมุ่งมัน่
ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา และก าลัง ความสามารถ เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ขององค์ก รให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ โดยองค์ก รจะ
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เสริ มสร้างหุ ้คลากรมีความรู ้สึกมีความสุ ข และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กร และเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร บุคลากรจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสาคัญ มีแรงบันดาลใจต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนที่ มีต่อพฤติกรรมการทางานในเชิ งพัฒนา และจะมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่ งช่วยทาให้เกิ ดความร่ วมคิด
ร่ วมใจ และความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ปรับปรุ ง และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยส่ งผล
ต่อผลิตภาพ และคุณภาพขององค์กร ส่ งผลให้องค์กรเติบโต และประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยผลการศึกษา
บุคลากรองค์กรของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) พบว่าปั จจัยระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน และระดับตาแหน่ งที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร และปั จจัยองค์กรของ
บริ ษ ัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ได้แ ก่ ด้า นภาวะผูน้ า ด้า นลัก ษณะงาน ด้า นโอกาสที่ ไ ด้รั บ และด้า น
ความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) ระดับการศึกษา เนื่ องจาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งระดับ
การศึกษาจะสามารถบ่งบอกถึงความรู ้ และความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กร องค์กรจึ งควรมี
การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการอบรม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรให้มี ค วามรู้ และความสามารถในด้า นการ
ปฏิบตั ิงานให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการประเมินผลจากการฝึ กอบรมหรื อเพิ่มทุนสนับสนุ นใน
เรื่ อ งของการศึ กษาต่ อ ให้กับ บุ ค ลากร รวมถึ งบุ ค ลากรที่ มี วุฒิการศึ กษาที่ ต่ ากว่าระดับ ที่ กาหนดไว้ องค์กรควรมี
นโยบายส่ งเสริ มบุคลากรโดยมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อให้บุคลากรมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน เนื่ องจาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท ดังนั้น องค์กรจึ งควรมี การพิจารณาเรื่ องเงินเดื อน ผลตอบแทน และสวัสดิ การให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และลักษณะงาน รวมทั้งปริ มาณงานที่ได้รับในปั จจุบนั ให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งมีนโยบายในการ
ปรับเงินเดือนประจาปี ที่เหมาะสม และยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรพึงพอใจในค่าตอบแทน เกิดความผูกพันต่อองค์กร
และปฏิบตั ิงานในองค์กรต่อไป
3) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ต่ า กว่า 1 ปี ดัง นั้น องค์ก รจึ ง ควรมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้บุ ค ลากรมี อ ัต ราการลาออกที่ ต่ า ลง และมี ร ะยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในองค์กรนานขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากบุ คลากรมี ความผูกพันธ์ ต่อองค์กร โดยองค์กรมี นโยบายรั กษา
บุคลากรที่ ดี และเป็ นองค์กรที่ มีปัจจัยองค์กรที่ ดีท้ งั 7 ด้าน อีกทั้งในด้านของสภาพแวดล้อมในการทางานที่ ดี การ
บริ หารจัดการคนที่ดี และองค์กรเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ทาให้บุคลากรรู ้สึกผูกพันธ์ต่อองค์กรต่อไปในอนาคต
4) ระดับตาแหน่ ง องค์กรควรมี การส่ งเสริ ม และสนับสนุ นในด้านของการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามระดับตาแหน่งอย่างเหมาะสม อีกทั้งมีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
ระดับตาแหน่งของบุคลากร รวมไปถึงในเรื่ องขององค์กรมีลกั ษณะงาน และปริ มาณงานที่มีความเหมาะสมกับระดับ
ตาแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรด้วย
5) ด้านภาวะผูน้ า องค์กรควรมี หลักสู ตรอบรมให้ทาให้บุคลากรเกิ ดภาวะผูน้ าในตนเอง และมี หลักสู ตร
อบรมแก่ระดับตาแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อให้หวั หน้างานมีภาวะผูน้ าในการควบคุมลูกน้องให้ปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ราบรื่ บ และมีประสิ ทธิ ภาพ ลดความขัดแย้งที่ จะเกิดขึ้นของบุคลากรระหว่างปฏิบตั ิงาน อีกทั้งหัวหน้างานมี ทกั ษะ
และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถควบคุมทั้งในด้านคน และด้านการปฏิบตั ิงานให้
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ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรได้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในตัวผูน้ า และมี แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนจากการที่ผบู ้ งั คับบัญชามีการวางแผนแนวทางการปฏิบตั ิงานให้แก่ผใู ้ ต้บญั ชาอย่างชัดเจน รวมไป
ถึงองค์กรควรจัดให้มีการประชุมวาระต่าง ๆ เพื่อรับฟั งความคิดเห็ น และแลกเปลี่ยนปั ญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในทิศทางของการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนิ นงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และมุ่งมัน่ ที่จะทาประโยชน์แก่องค์กรจนเกิดเป็ น
ความผูกพันต่อองค์กร
6) ด้านลักษณะงาน ผูบ้ งั คับบัญชาควรมี การบริ หารลักษณะงานตามตาแหน่ งหน้าที่ ที่เหมาะสม รวมถึ ง
ปริ มาณงานที่บุคลากรได้รับผิดชอบในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีการชี้แจงในเรื่ องของขั้นตอน
และวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และชัดเจนแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรไม่เกิดการปฏิบตั ินอกเหนื อจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กรมากขึ้น
7) ด้านโอกาสที่ ได้รับ องค์กรควรมี นโยบายการประเมิ นผล และปรั บตาแหน่ งที่ เท่าเที ยม โปร่ งใส และ
บุคลากรสามารถตรวจสอบของตนเองได้ รวมไปถึงมี การส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิควบคู่ไปกับการให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการก้าวไปสู่ ตาแหน่ งที่
สู งขึ้นต่อไป เมื่อบุคลากรมีการทราบถึงโอกาสที่ตนเองจะได้รับโอกาสที่สามารถก้าวสู ้ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ ก็จะส่ งผล
ให้บุคลากรมีความผูกพันธ์ต่อองค์ และตั้งใจปฏิบตั ิงานให้แก่องค์อย่างสุ ดความสามารถ เพื่อที่จะได้รับโอกาสในการ
ขึ้นตาแหน่งในองค์กรต่อไป
8) ด้านความสัมพันธ์ องค์กรควรจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในองค์กรในทุกหน่วยงาน
ทุกระดับตาแหน่ง เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บญ
ั ชาอย่างสม่าเสมอ เช่น งานเลี้ยงประจาปี กิจกรรมบริ ษทั การศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงาน
กิจกรรมเที่ยวพักผ่อนประจาปี เป็ นต้น อีกทั้งเป็ นการลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์กร บุคลากรมี
การปรึ ก ษา และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ กัน ในการปฏิ บ ัติง าน ส่ งผลให้ผ ลการปฏิ บัติง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ คลากรมี
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และเกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร
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