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ความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน 
Employee Engagement Towards Silasamyod Company Limited, Lamphun Province 

ภพรัตน์ เพชรประดับ* และวรรณัย สายประเสริฐ* *  

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง ความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน และปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันของพนักงานต่อ 
บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูนใน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า 
โดยท าการศึกษาจากพนักงาน บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน จ านวน 115 คน  

ผลการศึกษาความผูกพันพบว่า พนักงานของบริษัทศิลาสามยอด จ ากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน
ต่อบริษัทในภาพรวม อยู่ในระดับมีความผูกพัน (Engage) โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านงาน ด้านภาวะผู้น า และด้านองค์การ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯในภาพรวม โดยมีการแปรผันตามในเชิงบวก โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.620 
นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรต้นนั้นสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 38.5 ส่วนความผูกพันต่อองค์การอีกร้อยละ 
61.5 เป็นผลที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ เมื่อพิจารณาพบว่าปัจจัย ด้านงาน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความผูกพันในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย ด้านองค์การ และด้านภาวะผู้น า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความผูกพันในภาพรวม 

ABSTRACT  

The independent study entitled, “ Employee Engagement Towards Silasamyod Company Limited, 
Lamphun Province” , aimed to study employee engagement towards Silasamyod Company Limited, Lamphun 
Province. The following were four factors affecting employee engagement towards the company which included 
company, job, human resource development, and leadership. The questionnaire was used as a tool to collect 
data from the sampling group of 115 employees of Silasamyod Company Limited, Lamphun Province. 

The results of the study were overall the employees of Silasamyod Company Limited had opinions on 
employee engagement towards the company at an engaged level.  Their opinions possessed a high level of 
agreement in terms of job, leadership, and company. Their opinions on human resource development were at 
a moderate level of agreement. Overall, the four factors affecting employee engagement which were company, 
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job, human resource development, and leadership towards Silasamyod Company Limited had a positive 
correlation with a correlation coefficient value at R = 0.620. The finding found that the independent - variables 
could predict the employee engagement towards the company at 38. 5 percent.  The rest of 61. 5 percent of 
employee engagement towards the company resulted from other factors.  When job and human resource 
development were considered, they had an influence on the overall employee engagement with a statistical 
significance level at 0.05. As for company and leadership, they overall had no effects on employee engagement 
levels. 

บทน า  

  บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยท าการผลิตหินปูน
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริษัทมีโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่ที่ ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ซึ่งมีก าลังการ
ผลิตหินปูนถึง 5,000 ตันต่อวัน ปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานทั้งในส่วนของการบริหารและปฏิบัติการทั้งสิ้น 115 คน แบ่งเป็น
พนักงานรายเดือน 89 คน พนักงานรายวัน 21 คน และพนักงานจ้างตามผลงาน 5 คน โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงาน 3 ปี  
ปัญหาที่ส าคัญที่ทางบริษัทตระหนักอยู่เสมอคือ บุคลากรที่มีทักษะในการท างานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่มีค่อนข้างน้อย และบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันต่างก็มีสวัสดิการและค่าตอบแทนใกล้เคียงกันจึง
พร้อมที่จะดึงบุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านนี้ไปร่วมงานด้วย จากสถิติปี 2556 มีพนักงานลาออกไป 50 คนและรับเข้ามา
ใหม่ 16 คน ในปี 2557 มีพนักงานลาออก 18 คนและรับเข้ามาใหม่ 18 คน ในปี 2558 มีพนักงานลาออกไป 14 คนและรับเข้ามา
ใหม่ 28 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558) จะเห็นได้ว่าพนักงานมีการลาออกค่อนข้างสูงและมีโอกาสสูงที่จะมีพนักงาน
ลาออกของพนักงานในอัตราที่สูงในอนาคตและเมื่อทางบริษัทสูญเสียพนักงานออกไป จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อจะสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน และยังต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อเพิ่มค วามสามารถในการ
ทดแทน (ศิลาสามยอด, ม.ป.ป.) 
  จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด 
จังหวัดล าพูน ซึ่งต้องการจะทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัท และใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการ
วางแผนและก าหนดแนวทาง เพื่อการรักษาและพัฒนาพนักงานที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัท เพื่อสร้างและรักษาระดับ
ความสามารถท่ีดีในการแข่งขันของธุรกิจ 

แนวคิดและทฤษฎี  

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549, อ้างถึงใน ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร , 2557, หน้า 13) ได้
ท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพัน (Engagement Component) พบว่า การเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้น า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  1) ด้านองค์การ (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน มีช่องทางเพื่อสื่อสาร
กับพนักงาน การเปิดโอกาสและการรับฟังความคดิเห็นของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์ของ
องค์การ การมีระบบมาตรฐานการท างาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดและ
บทลงโทษท่ีชัดเจน การส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในองค์การ   

2) ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พนักงาน
อย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคล้องกับองค์การ 
  3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ได้แก่ การวางแผนงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การจัดท าขีดความสามารถขององค์การและพนักงาน การเช่ือมโยงผลการประเมินการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน การท าให้พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงในการท างาน มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานท่ีชัดเจน 
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต จัดท าแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน ส่งเสริมและจัดท ากิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และจัดการระบบการให้ค าปรึกษา 
  4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้พนักงานได้ทราบและให้
ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการสื่อสารถึงความคาดหวังในการท างานของพนักงานให้แต่ละหน่วยงาน
ได้รับทราบรวมถึงให้ค าแนะน าแนะแนวทาง รับฟังความคิดเห็นของพนักงานและมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 
  จากแนวคิดการศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานของสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
(2549)  ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การทั้ง 4 ด้าน และแบ่งระดับของการวัด
ความผูกพันเป็น 3 ระดับตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2002) สามารถแสดงแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแนวคิดในการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ

บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กรปัจจัย 4 ด้านคือ ด้านองค์การ 
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้น า โดยแบ่งระดับการวัดผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็น 3 ระดบั 
ดังนี้ ระดับของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged Employee) ระดับของพนักงานที่ไม่มีใจรักและทุ่มเทให้งาน  
(Not-Engaged Employee) และระดับของพนักงานท่ีสร้างปัญหาให้กับองค์การ (Actively Disengaged Employee)  

ขอบเขตประชากร 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท 

ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 115 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด, 2559)  
 

วิธีการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานทั้งหมด

ของบริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน จ านวน 115 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 100 คน พนักงาน
ระดับหัวหน้างาน จ านวน 13 คน และผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 2 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ฝ่ายงาน และระดับต าแหน่งงาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ได้แก่ ด้านองค์การ  
ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้น า และความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามที่มีมาตรวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert)  จ านวน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย 
ปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี สถานภาพสมรส ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช เป็นพนักงานรายเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1 - 3 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท ปฏิบัติงาน
ในฝ่ายผลิต และเป็นพนักงานปฏิบัติการ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ 
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 ตอนที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันต่อบริษัทในแต่ละด้าน 

 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
ด้านภาวะผู้น า ด้านองค์การ และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ตอนที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันต่อบริษัทในแต่ละด้าน จ าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความผูกพันต่อบริษัทในแต่ละด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยความผูกพัน 

ด้านองค์การ ด้านงาน 
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ด้านภาวะผู้น า 

จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
พนักงานรายเดือน เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
พนักงานรายวัน เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
อื่นๆ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ไม่เกิน 1 ป ี เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
1 - 3 ปี เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 
มากกว่า 3 - 5 ป ี เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
มากกว่า 5 - 10 ปี เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
มากกว่า 10 - 15 ปี เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง 
มากกว่า 15 ปีข้ึนไป เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000บาท เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
10 ,000 -  15 ,000 
บาท 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 

15 ,001 -  20 ,000 
บาท 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 

20 ,001 -  30 ,000 
บาท 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากทีสุ่ด เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

30,001 บาทขึ้นไป เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 
จ าแนกตามฝ่ายงาน 
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ฝ่ายผลิต เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
ฝ่ายอ านวยการ เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 
จ าแนกตามสถานภาพระดับต าแหน่ง 
พนักงานปฏิบัติการ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 
หัวหน้างาน เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก 
ผู้บริหารระดับกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด เห็นด้วยน้อย 

 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน 

 ตอนที่ 3.1 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน  

  พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) และเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
1) มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลัก 2) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของบริษัทฯ และ 3) มีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้ายอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท 

 ตอนที่ 3.2 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางที่ 2 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม 
จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งงาน 
พนักงานรายเดือน,พนักงานรายวัน และอื่นๆ มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ไม่เกิน 1 ปี, 1 - 3 ปี,มากกว่า 3 - 5 ปี, มากกว่า 
5 - 10 ปี และมากกว่า 10 - 15 ป ี

มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

มากกว่า 15 ปีข้ึนไป ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged) 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000บาท, 10,000 - 15,000 บาท, 
15,001- 20,000 บาท,20,001 - 30,000บาท 
และ 30,001 บาทขึ้นไป 

มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

จ าแนกตามฝ่ายงาน 
ฝ่ายผลิต และฝ่ายอ านวยการ มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

จ าแนกตามสถานภาพระดับต าแหน่ง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม 
พนักงานปฏิบัติการ , หัวหน้างาน และผู้บริหาร
ระดับกลาง 

มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 

 ตอนที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันทั้ง 4 ด้านต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ
ในภาพรวม  

 ผลการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรต้นทั้ง 4 ด้าน และตัวแปรตามมีการแปรผันตามใน
เชิงบวก มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.620 และตัวแปรต้นนั้นสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ และพบว่าปัจจัยด้านงาน 
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันในภาพรวม ส่วนปัจจัยด้านองค์การและด้านภาวะผู้น าไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยพบว่าด้านงานสามารถท านายระดับ
ความผูกพันในภาพรวมได้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  อภิปรายผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การ (Engaged) 
มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในด้านงาน ด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ  
ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับความเห็นปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ 
(2552) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาของรัชจิฎา เสี่ยงบุญ 
(2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อ บริษัท เอิร์ธ ฟู๊ดส์ แมนูแฟคทอริ่ง จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร  
ผลการศึกษาของสุชาดา เต็งศิริวัฒนา (2556) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โรงงานอยุธยา และผลการศึกษาของมาลินี ตันติเสนีย์พงศ์  (2557) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับผูกพัน (Engaged) และมีความคิดเห็น
ในด้านองค์การ ด้านงาน ด้านภาวะผู้น าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของผลการศึกษาของ
ผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ (2552) ผลการศึกษาของรัชจิฎา เสี่ยงบุญ (2555) และผลการศึกษาของมาลินี  ตันติเสนีย์พงศ์ (2557)  
ในเรื่องด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ส่วนผลการศึกษาของสุชาดา เต็งศิริวัฒนา (2556) ไม่สอดคล้องกนั
ในเรื่องด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า  

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันทั้ง4ด้านต่อความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯในภาพรวมมีการแปรผันตามในเชิงบวก ตัวแปรต้น

สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ว่าปัจจัยด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ

ผูกพันในภาพรวม ส่วนปัจจัยด้านองค์การและด้านภาวะผู้น าไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของผกานันท์ ภู่กัณหพันธ์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในด้านต่างๆ 

มีความสัมพันเชิงบวก แต่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุด  สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของรัชจิฎา เสี่ยงบุญ (2555) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการท างานไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความ
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ผูกพันต่อองค์การในภาพรวม แต่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน คือ ด้านภาวะ

ผู้น า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาลินี ตันติเสนีย์พงศ์ (2557) โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรในด้านต่างๆมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องปัจจัยด้านองค์การและด้านภาวะ

ผู้น าเป็นปัจจัยที่สามารถใช้พยากรณ์ค่าความผูกพันในภาพรวม แต่ด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีผลต่อระดับ

ความผูกพันในภาพรวม 

  ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะความคิดเห็นตามล าดับของปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมาก
ที่สุดจนถึงไม่สามารถพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การเพื่อให้บริษัท ศิลาสามยอด จ ากัด จังหวัดล าพูน ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือเสริมสร้างความผูกพันต่อบริษัท โดยแบ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อด้านต่างๆ ดังนี ้

 1.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านงาน 

 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านงานต่อระดับความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีรูปแบบการ
ท างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ และปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่ามีเพียงพนักงานท่ีอายุงาน 1-3 ปีและเงินเดือนไม่
เกิน 10,000 บาท ที่มีระดับความคิดเห็นในด้านนี้ในระดับปานกลาง ดังนั้นบริษัทฯควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีอ านาจในการ
ตัดสินใจและเพิ่มบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ระดับผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างานควรมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติการในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบให้ท างานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ ถ้าสามารถท าตามเป้าหมายไดก้จ็ะ
มีเส้นทางการเติบโตในสายงานที่ชัดเจน มีอนาคต ท าให้พนักงานมีความมั่นใจในสายอาชีพตนเอง โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่ยังไม่
มั่นใจในบริษัทมากนัก เป็นต้น 

 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อระดับความผูกพันของพนักงาน
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์รองลงมาจากด้านงาน และมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ สามารถท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความมั่นคงในการท างาน และปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ต าแหน่งที่ดีขึ้นในที่ท างาน ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่า  
ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในด้านนี้ในระดับปานกลางเท่านั้นและผู้บริหารระดับกลางมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ผู้ศึกษาจึงขอ
เสนอแนะให้ทางบริษัทฯว่าควรมีการวัดผลความสามารถท่ีชัดเจนและเป็นธรรมโดยการตรวจสอบจากผลงานและความประพฤติใน
การท างานร่วมกับฝ่ายอื่นๆด้วยแบบประเมินผลวัดค่า KPI ที่ให้ทั้งตนเองและหัวหน้างานร่วมกันประเมิน รวมทั้งมีการฝึกอบรม 
เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกๆไตรมาสเพื่อพัฒนาระดับความสามารถของพนักงาน ควรจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  
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ในการดูแลพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานโดยบริษัทฯออกค่าใช้จ่ายเสริมในเรื่องประกันสุขภาพทั้งกรณีอุบัติเหตุ
และนอนโรงพยาบาล มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรมโดยมีการวางกฎกติกาส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบแผน เป็นต้น  

 3.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านองค์การ 

 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านองค์การต่อระดับความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ แต่พนักงานมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัทฯมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมในที่ท างานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน และปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ บริษัทฯมีการเปิด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่ามีเพียงพนักงาน
รายวัน อายุงาน 1-5 ปีท่ีมีความคิดเห็นปานกลาง ดังนั้น บริษัทฯควรเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงานมากขึ้น โดยจัดช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานให้สะดวกและเข้าถึงได้ทั่วถึงด้วยการจัดท ากล่องรับ
ความคิดเห็นหรือจัดท าแบบประเมินการท างานในบริษัทฯปีละครั้ง และอาจจัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับฟังปัญหา ช้ีแจงและให้
ค าปรึกษาแก่พนักงาน รวมถึงการจัดสถานท่ีให้มีบริเวณที่ท ากิจกรรมร่วมกัน 

 4.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านภาวะผู้น า 

 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านภาวะผู้น าต่อระดับความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ แต่พนักงานมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการ
สื่อสารถึงความคาดหวังในการท างานของพนักงานให้แต่ละแผนกได้รับทราบ และปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บังคับบัญชา  
ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่พนักงานทุกคน ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่ามีพนักงานที่อายุงาน
มากกว่า 10 ปีขึ้นไปและเป็นฝ่ายอ านวยการ มีความคิดเห็นในด้านนี้ในระดับปานกลาง และเป็นผู้บริหารระดับกลางที่เห็นด้วยน้อย 
ดังนั้น บริษัทฯควรเน้นในเรื่องการเสริมสร้างการให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่พนักงานของผู้ บังคับบัญชา
โดยให้หัวหน้างานจัดท ารายงานความก้าวหน้า ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และหนทางในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกๆ ไตรมาส เพื่อมาสรุปรวมถึงแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว  
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