
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   147

 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน หน่วยธุรกิจยามะเร็ง 

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด 

Organizational Engagement of Employees in Oncology Business Unit 

Toward Novartis (Thailand) Limited 

ภควันต์ ซาระวงศ์* และเขมกร ไชยประสิทธิ์** 

บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความผูกพันของพนักงานหน่วยธุรกิจยามะเร็ง บริษัทโนวาร์ตีส 

(ประเทศไทย) จํากัด ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานท้ังหมด จํานวน 81 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บจาก

ประชากร ข้อมูลที่รวบรวมนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ซ่ึงประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และการวิเคราะห์การถดถอย  

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.1 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 

64.5 สถานะโสด ร้อยละ 63.2  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60.5 ทํางานฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 57.9 มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 50,000 - 70,000 บาท ร้อยละ 59.2 มีอายุการทํางาน 1 -5 ปี ร้อยละ 44.7 มีสถานที่/เขต ที่ทํางานอยู ่

กรุงเทพฯ ร้อยละ 55.3 เคยทํางานองค์การอ่ืนมาก่อน ร้อยละ 89.5 และมีสาเหตุหลักท่ีย้ายงานมาคืองานมีความท้าทาย

มากข้ึน ร้อยละ 39.5  

 ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในด้านภาพรวมขององค์การพบว่า มีระดับความผูกพันอยู่ใน

ระดับมาก คืออยู่ในระดับผูกพัน นอกจากน้ีผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความผูกพันของพนักงานในด้านต่างๆ  

4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นํา และภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ 

พบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน และข้อมูลความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของ

พนักงานท่ีมีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ฝ่าย อัตรารายได้ต่อเดือน สถานที่/เขต ท่ีทํางาน และเคยทํางานองค์การอื่นมาก่อนหรือไม่ พบว่าระดับความคิดเห็นของ

พนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นเดียวกัน 
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ABSTRACT  

 This independent study aimed at investigating organizational engagement of employees in oncology 

business unit toward Novartis ( Thailand)  Limited.  Data were collected from all 81 employees by questionnaires. 

Descriptive and inferential statistics were used. For analyzing data consisted of frequency, percentage, mean and 

regression analysis. The findings showed that most employees were females 67.1%, in ages of 31 - 40 years old 

64 .5% , single 63 .2% , with Bachelor’s degree 60 .5% , worked in operation department 57 .9% . They earned 

average monthly income of 50,000 - 70,000 baht 59.2% , had worked 1- 5 years in 44.7% . The employees 

worked in Bangkok 55.3 %, have been working for another organization before 89.5 % and move cause are more 

challenge 39.5% The results of this study presented that the engagement level of the employees was found at 

“engaged”. Furthermore, the studying results of factors affecting engagement of employees including company, job, 

human resource development, leadership and overall organization engagement were ranked at “ agree”  level. 

Finally, the result of relation between personal factors of employees and engagement’s level including gender, age, 

marital status, education level, department, average income per month, work location and working for another 

organization before were ranked at “agree” level.  
 

บทนํา  
 องค์การใดจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  ต้องอาศัยปัจจัยท่ีสําคัญ

หลากหลายปัจจัย กลุ่มบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีสําคัญท่ีมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์การสามารถ

ดําเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นกําลังสําคัญในการนําพาองค์การขับเคล่ือนไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่กําหนดไว ้

ดังน้ัน จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีองค์การจะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างม ี

ประสิทธิภา 

 อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์รวมถึงผู้จัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์  เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์           

เป็นหลักในการดําเนินกิจการ    ดังน้ัน ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยสําคัญขององค์การ องค์ประกอบท่ีสําคัญจึงอยู่ที่

คุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงาน องค์การจึงควรให้ความสําคัญในเร่ืองของความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ  

เพื่อรักษาพนักงานไว้ให้อยู่กับองค์การตลอดไป สําหรับในประเทศไทยอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์มีตลาดเป้าหมาย 

แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาดโรงพยาบาลและคลินิก และกลุ่มตลาดร้านขายยา โดยในปี 2558 มีมูลค่ารวมของ

ตลาดสูงถึง 138,000 ล้านบาท (บ.ฟาร์แมทช์ รีเทล, 2558) และมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตและมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่

ประมาณ 70 ต่อ 30 (เภสัชกรการตลาด อุตสาหกรรมยาไทย, 2560) ดังน้ันจึงทําให้มีการแข่งขันท่ีสูงมากของทั้งกลุ่ม

บริษัทยาจากต่างประเทศและกลุ่มบริษัทผู้ผลิตยาของไทย ซ่ึงส่งผลต่อสภาพการทํางานและสภาพจิตใจของพนักงาน

บริษัท และมีผลต่อเนื่องไปถึงความผูกพันของพนักงาน ทําให้บุคลากรบริษัทเวชภัณฑ์ยามีอัตราการเปลี่ยนงานที่สูง  

 บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ปัจจุบันมีพนักงานภายในบริษัทประมาณ 500 คน โดยแบ่งเป็น 6 หน่วยธุรกิจ 

คือ Pharmaceuticals (หน่วยธุรกิจยาทั่วไป)  Neuroscience & Retina (หน่วยธุรกิจระบบประสาทและจอประสาทตา)  
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Cardio Metabolic (หน่วยธุรกิจระบบหัวใจและเมตาโบลิต)  Immunology & Dermatology (หน่วยธุรกิจระบบภูมิคุ้มกันและ

ผิวหนัง)  Sandoz  (หน่วยธุรกิจยาแซนดอส) และ Oncology (หน่วยธุรกิจยามะเร็ง) (Novartis Global Organization Chart 

2560) โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 5,600 ล้านบาท และหน่วยธุรกิจยามะเร็งมีมูลค่าตลาดประมาณ 2,100 ล้าน

บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 37.5 ของยอดขายบริษัท (IMS data, 2560) ในส่วนของหน่วยธุรกิจยามะเร็งมีพนักงาน

ท้ังส้ิน 81 คน (Novartis Global Organization Chart, 2560) โดยในปี 2559 หน่วยธุรกิจยามะเร็งมีอัตราการเปลี่ยนงาน

ประมาณร้อยละ 15 ซ่ึงเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปกติท่ีประมาณร้อยละ 7 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท โนวาร์ตีส ประเทศไทย, 

2560) 

 จากความสําคัญท่ีกล่าวมา ทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

หน่วยธุรกิจยามะเร็ง บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างและเพิ่มความผูกพันต่อองค์การ 

อันนําไปสู่แนวทางให้กับผู้บริหารในการบริหารงาน พัฒนาและวางแผน เพื่อการรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ้

ความสามารถ ให้คงอยูกั่บองค์การต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี  

 The Institute for Employment Studies หรือ IES (อ้างในรัชจิฎา เส่ียงบุญ , 2555) ได้ให้ความหมายของคําว่า 

ความผูกพันของพนักงานไว้ว่า พนักงานจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การและคุณค่าขององค์การ  พนักงานท่ีมีความผูกพัน

กับองค์การจะใส่ใจในบริบทของธุรกิจ  และทํางานกับเพื่อนร่วมงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อประโยชน์

ขององค์การ  พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมอันประกอบไปด้วย   มีความเชื่อม่ันในองค์การ             

มีความปรารถนาที่จะทํางานเพื่อสร้างส่ิงท่ีดีกว่า เข้าใจบริบทของธุรกิจและมีมุมมองในภาพใหญ่ เคารพและช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงาน มีความต้ังใจและมุ่งม่ันท่ีจะก้าวไปข้างหน้า และมีการพัฒนางานท่ีตนทําอยู่อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ IES  

(อ้างใน สวนีย์ แก้วมณี, 2549) ได้กล่าวอีกว่า ความผูกพันเป็นส่ิงจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์การ

จะต้องสร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์การ และฝ่ายพนักงานท่ีจะต้องเต็มใจมอบความผูกพันให้กับองค์การมากหรือ

น้อยตามความสมัครใจของตน  

 Steers (อ้างใน เฉลิมภัทร วิชกูล, 2555) กล่าวว่าความผูกพันขององค์การ หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักเพื่อดําเนินภารกิจขององค์การ โดยผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อ

องค์การสูง จะแสดงออกโดยมีความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท

พลังงานเพื่อการปฏิบัติงานให้แก่องค์การ มีความเชื่ออย่างแรงกล้าและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ          

 The Gallup Organization (อ้างใน เสกสรรค์ ศิริวรรณ, 2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานใน    

การทํางาน โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3 ประเภท คือ 1) พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) คือ 

พนักงานท่ีทํางานด้วยความเต็มใจและต้ังใจ และคํานึงถึงองค์การ 2) พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์การ         

(Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทํางานโดยไม่ต้ังใจ 3) พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อ

องค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานที่ไม่มีความสุขในการทํางาน 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (อ้างใน เสกสรรค์ ศิริวรรณ, 

2554) พบว่า ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากองค์ประกอบความผูกพันท้ังหมด 4 ด้าน คือ   

ด้ านอ งค์ การ  (Company) ด้ านงาน  (Job) ด้ านการพัฒ นาท รัพ ยากรม นุษย์  (Human Resource Development)  

และด้านภาวะผู้นํา (Leadership)  

กรอบแนวคิดการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน                         ความผูกพัน                                  ระดับความผูกพัน 

 

1. ด้านองค์การ                    1. มีความเชื่อม่ัน ยอมรับเป้าหมาย   มาก 

2. ด้านงาน                และค่านิยมขององค์การ 

3. ด้านการพัฒนา       2. มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม 

ทรัพยากรมนุษย ์              อย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อองค์การ                      ปานกลาง 

4.    ด้านภาวะผู้นํา       3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ 

           คงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

       4. มีความรูสึ้กผูกพันเป็นอยา่งมาก     น้อย  

           กับองค์การ 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษานี้ ประกอบด้วยการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน หน่วยธุรกิจยามะเร็ง 

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด โดยใช้แนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) เป็นกรอบ

ในการศึกษา โดยศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน (Engagement Factors) อันประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านองค์การ(Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และด้านภาวะ

ผู้นํา (Leadership) นอกกจากน้ียังศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ จากภาพรวมความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานโดยใช้ทฤษฎีของ IES (2004) Burke (2003) และ Steers (1977) ซ่ึงกล่าวถึงลักษณะของ พนักงานที่มี

ความผูกพันต่อองค์กร แล้วนํามาสร้างคําถามเพื่อวัดความผูกพัน ได้แก่ 1) มีความ เช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ 2) มีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี ในการทางานเพื่อองค์การ  3) มีความปรารถนาอย่างแรง
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กล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และ 4) มีความรู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากกับองค์การ การศึกษานี้ได้แบ่ง

ระดับของการวัดความผูกพันเป็น 3 ระดับ ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) ได้แก่ 1) มาก คือ ระดับของ

พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) 2) ปานกลาง คือ ระดับของพนักงานท่ีไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์กร  

(Not-Engaged) และ 3) น้อย คือ ระดับของพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (Actively Disengaged) 

 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ พนักงานหน่วยธุรกิจยามะเร็ง บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด มีจํานวน 

81 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาน้ี เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล

จากประชากรทั้งหมด ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ของประชากรจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ การวิเคราะห์ 

การถดถอย (Regression Analysis) 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงาน หน่วยธุรกิจยามะเร็ง บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 67.1 เป็นเพศชาย ร้อยละ 32.9 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 64.5 รองลงมามีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 

22.4 มีอายุมากกว่า 41 ปี ร้อยละ 13.2 มีสถานะภาพสมรส เป็นโสด ร้อยละ 63.2 และ สมรส ร้อยละ 36.8 มีระดับ

การศึกษา ระดับปริญญาตรีร้อยละ 60.5 และ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 39.5 อยู่ฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 57.9 รองลงมา

อยู่ฝ่ายบริหารร้อยละ 18.5 และ ฝ่ายสนับสนุน ร้อยละ 23.7  มีอัตรารายได้ต่อเดือน 50,000 – 70,000 บาท ร้อยละ 

59.2 รองลงมามีอัตรารายได้ต่อเดือน มากกว่า 70,000 บาท ร้อยละ 27.6  และ มีอัตรารายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 

บาท ร้อยละ 13.2 มีอายุการทํางาน 1-5 ปี ร้อยละ 44.7 รองลงมามีอายุการทํางาน 6-10 ปี ร้อยละ 25.0 มีอายุ        

การทํางานน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 17.1 และ มีอายุการทํางาน มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 13.2 มีสถานท่ี/เขต ท่ีทํางานอยู ่

กรุงเทพฯ ร้อยละ 55.3 รองลงมามีสถานที่/เขต ท่ีทํางานอยู่กรุงเทพและต่างจังหวัด ร้อยละ 23.6  และ มีสถานท่ี/เขต  

ท่ีทํางานอยู่ ต่างจังหวัด ร้อยละ 21.1 เคยทํางานองค์การอื่นมาก่อน ร้อยละ 89.5 และ ไม่เคยทํางานองค์การอ่ืนมาก่อน 

ร้อยละ 10.5 มีสาเหตุหลักท่ีย้ายงานมา คือ งานมีความท้าทายมากข้ึน ร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ มีรายได้เพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 36.8 มีตําแหน่งงานสูงขึ้น ร้อยละ 15.8  และมีสาเหตุหลักท่ีย้ายงานมาอ่ืน ๆ ร้อยละ 7.9 

 จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียระดับ          

ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 3.94 แสดงว่าพนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก คือ  

มีความผูกพันกับองค์การ (Engaged) ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ตัวแปร

ต้นท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นํา และตัวแปรตาม ได้แก ่ 

ด้านภาพรวมของความผูกพันต่อองค์การ มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก และเม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์         

ความถดถอย พบว่า ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา สามารถทํานายระดับ

ความผูกพันในภาพรวมได้ นอกจากน้ี พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์การในแต่ละด้าน ดังน้ี ระดับความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบของความผูกพันและความผูกพันต่อองค์การมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.94 และเม่ือ

พิจารณาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลตอ่ความผูกพันท้ัง 4 ด้าน พบวา่พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
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ทุกด้าน โดยมีระดับความคิดเห็นต่อด้านองค์การมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ด้านงาน มีค่าเฉล่ีย 3.87  

ด้านภาวะผู้นํามี ค่าเฉล่ีย 3.76 และดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉล่ีย 3.57  

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมอยู่ ในระดับผูกพัน (Engaged) โดยม ี        

ความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับเห็นด้วยมาก อันดับแรก คือ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคง

ความเป็นสมาชิกขององค์การ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การใน

ภาพรวม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝ่าย อัตรารายได้ต่อเดือน อายุ        

การทํางาน สถานที่/เขต ท่ีทํางาน เคยทํางานองค์การอ่ืนมาก่อนหรือไม่ และสาเหตุหลักที่ย้ายงานมา หน่วยธุรกิจยามะเร็ง 

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานด้านองค์การในภาพรวม  

 จากการพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมของพนักงานพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น

ว่าทุกปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันขององค์การท้ัง ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะ

ผู้นํา อยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับ Burke (2003) กล่าวว่า พนักงาน ที่มีความผูกพันจะต้องการทํางานอยู่กับองค์การ

น้ัน ๆ และเสียสละเพ่ือองค์การ สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกค้า และช่วยเหลือองค์การให้ประสบความสําเร็จโดย

ความผูกพันของพนักงานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และก่อให้เกิดผลประโยชน์ 

(Profitability ) ต่อองค์การ นอกจากน้ีพบว่าผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อองค์การของพนักงาน ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านองค์การ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยองค์ประกอบในส่วนของปัจจัยย่อยมี

ค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วยทุกปัจจัย  2) ด้านงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 3) ด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และ 4) ด้านภาวะผู้นํา พบว่า 

พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย   โดยองค์ประกอบในปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียในระดับเห็นด้วย          

ทุกปัจจัยย่อย  

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะด้านองค์การ ได้แก่ ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้แก่

พนักงานทุกคนได้เข้าใจให้ถูกต้อง และชัดเจน เม่ือใดก็ตามท่ีองค์การได้นํานโยบายและกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ ต้องมีการแจ้ง

ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากน้ีองค์การควรจัดให้มีช่องทางเพื่อส่ือสารกับบุคลากรได้อย่างสะดวกและเข้าถงึทุกระดับ 

เช่น การเปิดรับการแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะ หรือ ตู้ ปณ. เป็นต้น  

 2. ข้อเสนอแนะด้านงาน ได้แก่ องค์การควรมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

บุคลากร โดยองค์การควรวางแผนและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านท่ีให้ความสนใจ เพื่อที่พนักงาน

จะได้วางแผนความก้าวหน้าในด้านการทํางานในอนาคต รวมท้ังเปิดโอกาศให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
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ได้พัฒนาทํางานในด้านท่ีตนเองมีทักษะความสามารถ เช่น การมอบหมายงานด้านการขาย ด้านการตลาด หรือด้าน     

การวิจัยและพัฒนายา เป็นต้น นอกจากนี้องค์การควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ

บุคลากรอย่างเพียงพอ  รวมท้ังทําการส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและกระบวนการทํางานใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ        

การทํางาน ตัวอย่างเช่น จัดให้มีส่ือการเรียนรู้ในองค์การทั้งท่ีเป็นห้องสมุดท่ีรวบรวมหนังสือความรู้ในเร่ืองต่างๆ และ

แหล่งรวมข้อมูลระบบออนไลน์ท่ีมีประโยชน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สําหรับพนักงานนําไปใช้ในการทํางาน เพื่อทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและ      

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 

 3. ข้อเสนอแนะด้านภาวะผู้นํา ได้แก่  ผู้บังคับบัญชามีส่วนสําคัญอย่างมากในการสื่อสารกับพนักงานในเร่ือง   

ต่าง ๆ รวมถึงเร่ืองวิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งการส่ือสารถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่ายและตรงกัน จะนําพาให้องค์การก้าวหน้า

ไปสู่ผู้นําในธุรกิจ ท้ังน้ีองค์การควรจัดหาโปรแกรมการฝึกอบรม ระยะส้ัน ระยะกลาง ให้ผู้นําได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะการ

จัดการอย่างมืออาชีพ มีระบบการติดตามกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว มีการนําไปปรับใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ในการ

ทํางานหรือไม่ อย่างไร มีการถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร และนําเสนอต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้

ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่บุคลากรทุก ควรทําการสํารวจและวางแผนอย่าง

เป็นขั้นตอนและมีมาตรฐาน องค์การควรพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ของ

องค์การท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรม การสอนงาน หรือ      

การนิเทศงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คําปรึกษาหารือ (Counselling) การมอบหมายหน้าท่ีให้ทํา

เป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ีการงานเพื่อให้โอกาสศึกษา

งานท่ีแปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน (Job Rotation) เป็นต้น เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

 4 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ องค์การควรมีการจัดการวางแผนงานด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ไว้สําหรับแต่ละตําแหน่งงานอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมทุกหน้าที่ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส

เรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ กําหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม จัดการสัมมนาเพื่อพนักงานทุกคนจะได้รับฟังข้อมูลปริมาณมากได้พร้อม ๆ กัน รวมท้ัง

ได้พบปะ และได้ใช้ทักษะการติดตอ่ส่ือสารกับพนักงานแผนกอ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากน้ี องค์การมีเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพให้กับบุคลากรท่ีชัดเจน ซ่ึงสามารถทําได้โดยจัดทําคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของ 

เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเบ้ืองต้น และเริ่มจัดวางความก้าวหน้าของตนในองค์การ อีกทั้งจัดให้มีการให้คําปรึกษาแก่

พนักงาน โดยมีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกําลังหลักหรือเป็นตัวกลางในการทําหน้าที่ให้คําปรึกษา โดยทํางานร่วมกับ

หัวหน้างาน พนักงานและผู้มีส่วนเกี่วข้อง  องค์การควรท่ีจะส่งเสริมให้พนักงานมีการ จัดการวางแผนการพัฒนาตนเองทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว ให้ตรงตามคุณสมบัติที่องค์การและพนักงานต้องการ และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละ

บุคคล สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสในการเติบโตในหน้าท่ีการงาน การมอบหมายหน้าท่ีการทํางานท่ีมีความสําคัญให้กับ

พนักงานท่ีเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ให้ได้ทดลองทํา เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้ได้มีทักษะความรู้

ความสามารถเพิ่มข้ึนและนําไปพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป และสุดท้ายองค์การต้องมีระบบการจ่าย
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ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในลักษณะเดียวกันได้ ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนน้ันองค์การควรสํารวจ   

การจ่ายค่าตอบแทนขององค์การอ่ืนท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน  ท้ังค่าตอบแทนโดยตรงและค่าตอบแทนโดยอ้อม เพื่อ 

เปรียบเทียบและปรับให้มากกว่าองค์การอื่น  เพ่ือท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และลดการออกจากงานของพนักงาน ตัวอย่างเช่น การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงและค่าช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

(Allowance) ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงาน จัดให้มีรางวัลพิเศษอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินรางวัล เช่น 

โบนัสท่ีพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน การให้โบนัสระยะยาว การให้สิทธิซ้ือหุ้น ทําการประกาศชมเชยเวลาท่ีพนักงาน

ทํางานได้ดีมีผลงานท่ียอดเยี่ยม ทําการฉลองความสําเร็จเป็นระยะ ๆ เช่น ไปดูหนังด้วยกัน ไปทานข้าวมื้อพิเศษ  

ไปร้องเพลง ฯลฯ จัดสรรสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมครอบคลุมคนในครอบครัว การให้สิทธิ์ในการเรียน

โยคะหรือเป็นสมาชิกฟิตเนสแบบฟรี ๆ รวมทั้งจัดท่องเท่ียวประจําปีเม่ือพนักงานปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่องค์การกําหนด 

เป็นต้น   
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