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บทคัดย่อ 

  

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการสื่อสารกับความความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

กลุ่มฮอนด้านนทบุรี”  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังด้านประชากรศาสตร์

และภูมิหลังด้านการปฏิบัติงาน กับความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ  กับความผูกพันต่อ

องค์การ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ กับความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีที่ม ีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน หน่วยงาน

ที่สังกัดแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารโดยภาพรวมแตกต่างกัน  ส่วนพนักงานที่มีอายุ 

ระดับต าแหน่ง และสาขาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

โดยมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภาพรวมในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า  พนักงานมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุดด้านการติดต่อสื่อสารแบบแนวนอนระหว่างพนักงาน รองลงมาคือ ความพึง

พอใจในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่สามารถให้ค าแนะน าได้ และความพึงพอใจ

ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ  อันดับ 3  คือความพึงพอใจในภาพรวมขององค์การ

โดยทั่วไป และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา อันดับ 4 คือความพึงพอใจใน

คุณภาพของสื่อ อันดับ 5 คือความพึงพอใจในบรรยากาศของการติดต่อสื่อสารในองค์การ และมีความ

พึงพอใจน้อยที่สุดในข้อมูลป้อนกลับส่วนตัว  
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พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันในด้านจิตใจ

และด้านการคงอยู่ แต่ในความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่ม ี อายุ  

อายุงาน และระดับต าแหน่งต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน แต่พนักงานที่มี

ระดับการศึกษา  หน่วยงานที่สังกัด  และสาขาท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่าง

กัน  โดยมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า พนักงานมี

ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจมากที่สุด  รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ และมี

ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานน้อยที่สุด   

    ความพึงพอใจต่อการสื่อสารโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดย

ภาพรวม และสัมพันธ์กันในทางบวก นั่นหมายถึงหากพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีมีความพึงพอใจต่อ

การสื่อสารโดยภาพรวมมากข้ึน ก็จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมมากขึ้นตามไปด้วย 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อการสื่อสาร  ความผูกพันต่อองค์การ  ภูมิหลังด้านประชากร  ภูมิหลัง

ด้านการปฏิบัติงาน 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจด้านรถยนต์จะต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด  อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการแข่งขันกันทางธุรกิจในระดับที่รุนแรงมากข้ึน รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์

ต่างๆ เพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาท างานกับองค์การ แต่ด้วยปัญหาความขาดแคลนแรงงาน

ในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่การสรรหาบุคลากรที่ “ใช่” ได้น้อยลงแล้ว องค์การต่างๆ ยังประสบกับปัญหา

การสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ เพราะความรู้สึกผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การลดน้อยลง จึงเป็น

ปัญหาหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน  ซึ่งการตัดสินใจลาออกของพนักงานมีสาเหตุมา

จาก 2 ปัจจัยหลัก คือ แรงดึงดูดจากภายนอกองค์การ และแรงผลักดันจากภายในองค์การ    

ปัจจัยแรงดึงดูดจากภายนอกองค์การ ได้แก่ การรวมตัวของชาติใน ASEAN ท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรกันอย่างเสรี โดยเฉพาะทรัพยากรแรงงานสายวิชาชีพจะเปลี่ยนงานบ่อยและง่าย

ขึ้น นโยบายประกันรายได้ส าหรับผู้จบปริญญาตรีในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และค่านิยมทางการ

ศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจากสถาบันครอบครัว ว่าบุตรหลานควรจะได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงที่สุด 

ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหวังไปสู่ การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าเข้าเรียนสายวิชาชีพ  นโยบาย
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ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาท ส่งผลให้แรงงานต่างจังหวัดเข้ามาท างานในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลน้อยลง และย้ายกลับไปท างานในถิ่นฐานเดิมที่ต่างจังหวัดในจ านวนมากขึ้น  นโยบายรัฐบาล 

รถคันแรก ท าให้ปริมาณการซื้อและใช้รถเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ศูนย์บริการรถยนต์

เพ่ิมจ านวนมากข้ึนตามไปด้วย  และการเพ่ิมขึ้นของพนักงาน Generation Y ที่มีความจงรักภักดีต่อ

องค์การต่ า ท าให้เกิดการเปลี่ยนงานบ่อย 

ส่วนแรงผลักดันจากภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศภายในองค์การ ซ่ึง

ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่  แรงจูงใจ  การค านึงถึงพนักงาน  การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ  อ านาจและอิทธิพลในองค์การ  วิทยาการที่ใช้ในหน่วยงาน  และการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์การ   ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะการติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นเครื่องมือส าคัญ

ที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือผลักดันปัจจัยอื่นๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามท่ีองค์การต้องการได้ 

หนึ่งในกลุ่มนักวิชาการ ที่ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ 

C.W. Downs and Hazen, 1977 พบว่าความพึงพอใจต่อการติดต่อสื่อสารขององค์การ ประกอบด้วย 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมขององค์การโดยทั่วไป ข้อมูลป้อนกลับส่วนตัว  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในองค์การ  การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  บรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร, การติดต่อสื่อสารแบบ

แนวนอน  คุณภาพของสื่อ  และการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา  

ส่วนประเด็นของความผูกพันต่อองค์การ Allen and Meyer, 1979 (อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์

เทพสมบัติ และคณะ, 2552 : 179)  กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวระหว่างพนักงาน

กับองค์การ ประกอบไปด้วยลักษณะ 3 ประการคือ  ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective 

Commitment) เนื่องจากพวกเขาปรารถนา (Want to) ที่จะอยู่ในองค์การ , ความผูกพันต่อองค์การ

ด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment)  เป็นไปได้ว่าพวกเขาจ าเป็น (Need to) ที่จะอยู่กับ

องค์การ และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment)  เพราะพวกเขา

รู้สึกว่าเขาควรจะ (Ought to) อยู่ในองค์การ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการสื่อสารและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม

ฮอนด้านนทบุรี” จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือให้ทราบระดับของความพึงพอใจต่อการสื่อสาร

ภายในองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ

หลังด้านประชากรและภูมิหลังด้านการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจต่อการสื่อสาร และความผูกพันต่อ

องค์การ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การกับความ
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ผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี เพ่ือองค์การจะได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการสื่อสาร เพ่ือที่จะท าให้พนักงานเกิดความ

พึงพอใจต่อการสื่อสารขององค์การมากข้ึน จนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การได้  

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทางสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  โดยใช้วิธี

การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research Method)  ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  254 คน 

จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 330 คน  มีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling)  โดย

การแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ตามหน่วยงานที่สังกัด และสาขาท่ีปฏิบัติงาน  แล้วเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจากกลุ่มประชากรนั้น กลุ่มละ  77%  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลค าตอบด้วยตนเอง (Self-administered questionnaire) มีทั้ง

ค าถามปลายปิด (Close-ended question) และค าถามปลายเปิด (Open-ended question)  ใช้สถติิ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลพื้นฐาน โดยแสดงเป็นตาราง

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใช้สถิติเชิงอนุมาน ((Inferential Statistics)  ในการอธิบายผลการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างภูมิหลังด้านประชากรและภูมิหลังด้านการปฏิบัติงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจต่อการสื่อสารองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี โดย

ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ได้แก่  Independent Sample  T-Test   การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว  One Way ANOVA F-Test  และการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 

Comparisons) โดยใช้การทดสอบของ LSD Test และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อ

การสื่อสารกับความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้การค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Correlation) 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

ภูมิหลังด้านประชากรและภูมิหลังด้านการปฏิบัติงาน 
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พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  มีอายุงานอยู่ในช่วง 4 เดือน – 1 ปี  ปฏิบัติงานในระดับต าแหน่งพนักงาน  สังกดั

หน่วยงานบริการ  และปฏิบัติงานอยู่ในสาขารัตนาธิเบศร์ 

 

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การ 

พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การโดยภาพรวมในระดับ

มาก ในด้านการติดต่อสื่อสารแบบแนวนอนระหว่างพนักงาน ด้านภาพรวมขององค์การโดยทั่วไป ด้าน

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา และด้านการ

ติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าได้   ทั้งนี้เพราะการสื่อสารในองค์การ

เป็นลักษณะของการสื่อสารโดยตรงแบบ Face to Face และเป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งไม่ว่าจะเปน็

การสื่อสารจากทิศทางบนลงล่าง ล่างขึ้นบน หรือแนวนอน  ล้วนท าให้พนักงานพึงพอใจในระดับมาก  

นอกจากนี้การสื่อสารให้พนักงานรับทราบวัตถุประสงค์ที่ส าคัญขององค์การ ได้แก่ การสื่อสารด้าน

ภาพรวมขององค์การโดยทั่วไป เช่น นโยบาย เป้าหมาย ความส าเร็จ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในองค์การ  รวมไปถึงการสื่อสารเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การ ซึ่ง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์การที่ว่า  “เราจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว………”  ก็ถือว่าประสบผลส าเร็จ 

เพราะพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นเดียวกัน  เพราะมีการน าเสนอภาพรวมขององค์การใน

เรื่องต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้กลุ่มฮอนด้านนทบุรียังตระหนักถึง

การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  และการสร้างสรรค์สารและเนื้อหาของสาร ที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้และ

ความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนทั้งองค์การ โดยใช้ค าสรรพนามแทนองค์การว่า 

“ครอบครัวฮอนด้านนทบุรี”  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงก็มักจะเรียกพนักงานว่า “พวกเรา” อยู่เสมอ  

ถ้อยค าเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและความรู้สึก

ผูกพันกับองค์การได้เป็นอย่างดี  

ส่วนบรรยากาศของการติดต่อสื่อสารในองค์การ  พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารอย่างเปิดเผย จริงใจ เป็นมิตร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  เพราะในทาง

ปฏิบัติ ไม่สามารถสื่อสารทุกเนื้อหาข้อมูลที่เป็นจริงกับพนักงานทุกกลุ่มได้ เพราะผลประโยชน์ที่แต่ละ

กลุ่มจะได้รับนั้นแตกต่างกัน  หากพิจารณาแล้วพบว่าอาจเกิดผลกระทบในทางลบจะเลือกสื่อสารเพียง

บางประเด็นออกไป หรือชี้แจงเหตุผลบางประการเท่านั้น  เมื่อข้อมูลที่ไม่ถูกชี้แจงกลับถูกเปิดเผย
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ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจ  พนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความจริงใจจากองค์การ  สอดคล้องกับ 

Dean R. Spitzer, 1995  ที่กล่าวว่า “พนักงานไม่ต้องการทราบเพียงว่า เกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขายัง

ต้องการทราบว่าท าไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น…………….องค์การต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือก่อให้เกิด

บรรยากาศแห่งความเชื่อใจ”  นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั้น อาจมาจากการที่พนักงานแสดง

ความคิดเห็น แต่องค์การต้องตัดสินใจเลือกที่จะตอบสนองต่อความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ก่อน จึงท า

ให้พนักงานกลุ่มที่ไม่ได้รับการตอบสนองความคิดเห็น รู้สึกว่าองค์การไม่รับฟัง และไม่เห็นคุณค่าความ

คิดเห็นของพวกเขา  

ด้านข้อมูลป้อนกลับส่วนตัว พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยปกติแล้วกลุ่ม

ฮอนด้านนทบุรีก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นประจ าตามช่วงเวลาที่

เหมาะสม แต่ผู้จัดการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานรับทราบช้าเกินไป และบางแผนกกไ็ม่ได้แจ้งผล

กับพนักงานเลย  ท าให้พนักงานไม่ทราบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของตนเอง จึงไม่เกิดการแก้ไข 

ปรับปรุง และพัฒนาการท างาน ส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนุนรางวัลและความก้าวหน้า  พนักงานจึง

ขาดแรงจูงใจในการท างานจนอาจเกิดความต้องการจะลาออก  นอกจากนี้ยังอาจมีการพูดคุยกับเพ่ือน

พนักงานคนอ่ืนๆ ให้เกิดความท้อแท้ในงานตามไปด้วย  ในประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

Phillip G. Clampitt และ Cal W. Downs, 1992  ทีพ่บว่า การสื่อสารด้านข้อมูลป้อนกลับส่วนตัวมี

ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน โดยเหตุผลสว่นใหญ่ที่พนักงานอ้างถึงก็คือ การได้รับทราบผลคะแนน 

ท าให้พวกเขาขยันท างานมากขึ้น     

ในด้านคุณภาพของสื่อ พนักงานยังมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน   

เนื่องมาจากยังมีหลายแผนก ทีใ่ช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารไม่เต็มประสิทธิภาพที่มีอยู่จริง เช่น 

การสื่อสารด้วยบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีแต่ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดประกาศอยู่เท่านั้น 

แต่แผนกอ่ืนๆ กลับไปใช้ E-mail ในการสื่อสาร ซึ่งใช้เพียงช่องทางเดียว แตใ่นบางครั้ง  E-mail ไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอเพราะพนักงานบางแผนกยังไม่มีโอกาสเข้าถึง  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการสื่อสาร

แล้วต้องการค าตอบอย่างเร่งด่วน  ก็ใช้ไม่ได้ผลนักเพราะผู้รับสารไม่ไดเ้ปิด E-mail ในทันที จึงเสมือน

ว่ายังไม่ได้รับสาร   

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พนักงานที่มภีูมิหลังด้านประชากรและภูมิหลังด้านการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การต่างกัน  ในด้านเพศพบว่า เพศหญิงมี

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารมากกว่าเพศชาย เพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันมากในเรื่อง
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ของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจ และความคิดเห็นต่อ

ประเด็นต่างๆ  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้ง  2 เพศไว้ให้

แตกต่างกัน  จึงส่งผลให้พฤติกรรมของหญิงและชายแตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539 : 106) 

พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารมากกว่าระดับ ปวช. 

ปวส. หรืออนุปริญญา  ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดทางการสื่อสารของการเป็นผู้รับสารที่ว่า  คนที่มี

การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจ

สารได้ดีกว่า  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารย้อนกลับหรือผลจากการปฏิบัติงาน เพ่ือ

การปรับปรุงหรือพัฒนาการท างานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานที่มีอายุงานต่ ากว่า  4 เดือน  มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารมากกว่าช่วงอายุงานอื่นๆ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานที่เพ่ิงเข้ามาท างานไม่นาน จะต้องเรียนรู้เรื่องราวและวัฒนธรรมองค์การใน

หลายๆ ด้าน จากการปฐมนิเทศ การอบรมความรู้ และการได้รับข้อมูลเพ่ือความเข้าใจต่อองค์การ

ในทางท่ีถูกต้อง รวมถึงการได้รับการสอนงานและค าแนะน าอย่างใกล้ชิดจากพนักงานรุ่นพ่ีที่เป็นพ่ีเลี้ยง

ในแผนก   

พนักงานที่สังกัดส่วนงานบริการมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารน้อยกว่าส่วนงานอื่นๆ แสดงให้

เห็นว่าการสื่อสารจากองค์การไปยังกลุ่มพนักงานส่วนงานบริการยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของ

เนื้อหาที่จะไปสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ หรือแม้แต่คุณภาพของสื่อต่างๆ ที่อาจมี

น้อยหรือยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่พนักงานคาดหวัง 

ส่วนภูมิหลังด้าน อายุ ระดับต าแหน่ง สาขาที่ปฏิบัติงาน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน กลับมี

ความพึงพอใจต่อการสื่อสารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรี มีความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมใน

ระดับมาก  เมื่อวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจมากที่สุด  

รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่  และมีความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานน้อย

ที่สุด   

พนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีมีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจในระดับมาก โดยมีความรู้สกึ

ภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนๆ ว่าท างานท่ีกลุ่มฮอนด้านนทบุรี และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
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ครอบครัวฮอนด้านนทบุรี  ซ่ึงเป็นลักษณะที่พนักงานมีความปรารถนา (Want)  ที่จะอยู่กับองค์การ  

เกิดเป็นความรู้สึกยึดม่ันกับองค์การ ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และปรารถนาที่จะมี

ส่วนร่วมในองค์การ  ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer, 1990  ทั้งนีเ้พราะผู้บริการระดับสูงของกลุ่ม

ฮอนด้านนทบุรี ใช้หลักในการบริหารปกครองด้วยหลักเมตตา พนักงานรับรู้ได้ถึงความรักและความเอ้ือ

อาทรที่องค์การมีให้มาโดยตลอด  เช่น  การไปเยี่ยมพนักงานที่เข้าโรงพยาบาล พร้อมด้วยของเยี่ยมและ

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการและการใช้สิทธิประกันสังคม ที่เตรียมไว้แนะน าให้พนักงานและ

ครอบครัวของพนักงานทราบ   หรือแม้แต่ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554  มีการส ารวจความ

เดือดร้อนของพนักงานแบบรายวัน  จัดเตรียมถุงยังชีพเพ่ือน าไปให้พนักงานที่เดินทางออกจากบ้าน

ไม่ได้  จัดหาเรือเพ่ือให้พนักงานยืมใช้ส าหรับการเดินทาง  จัดหาที่พักชั่วคราวโดยการเช่าห้องพักให้

พนักงาน  ไปเยี่ยมที่บ้านของพนักงาน  หรือแม้แต่ช่วงหลังน้ าลด ก็ยังมอบเงินช่วยเหลือส าหรับการ

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน  รวมถึงการจัดทีมช่วยท าความสะอาด

บ้านให้กับพนักงานที่แจ้งความประสงค์อีกด้วย  การด าเนินการทั้งหมดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ผู้บริหาร

ระดับสูงให้ความส าคัญและเต็มใจที่จะช่วยเหลือพนักงานทุกคน  จึงเป็นความประทับใจที่พนักงานทุก

คนรับรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การในด้านจิตใจมีระดับสูง   

ส่วนความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ ผลการศึกษาพบในระดับปานกลาง  แต่ในประเด็น

ของการให้ความมั่นคงในชีวิตการท างานและค่าตอบแทน สวัสดิการตามที่คาดหวัง  พบว่าพนักงานมี

ความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก  แสดงว่ากลุ่มฮอนด้านนทบุรีมีการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทน 

สวัสดิการ และความก้าวหน้าในการท างานเหมาะสมตามความคาดหวังของพนักงานดีอยู่แล้ว   

และสุดท้าย ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ผลการศึกษาพบในระดับปานกลาง  โดย

พนักงานคิดว่าเมื่อท างานกับองค์การใดแล้ว ควรจะมุ่งม่ันท างานอย่างเต็มที่ มีความรักและจงรักภักดี

ต่อองค์การมากที่สุด  รองลงมาคือความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายท าให้พนักงานยังท างานที่

ฮอนด้านนทบุรีต่อไป  ซึ่งทั้ง 2 เหตุผลข้างต้นเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในงานในระดับสูง แสดง

ว่าพนักงานกลุ่มฮอนด้านนทบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตส านึกรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เกิด

จากค่านิยมส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Allen และ Meyer, 1990  ที่ว่าเป็นลักษณะของ

ความรู้สึกว่าพวกเขาควรจะ (Ought) อยู่ในองค์การ   

โดยสรุปแล้วจากผลการศึกษาที่พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การด้วยความรู้สึก

ภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนๆ ว่าท างานท่ีกลุ่มฮอนด้านนทบุรี ค่าเฉลี่ย 4.08  เป็นระดับที่มากกว่า
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ความผูกพันต่อองค์การ ในเรื่องของความม่ันคงในการท างาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ต่างๆ ที่มี

ค่าเฉลี่ย  3.44-3.54  ถือเป็นการสร้างการรับรู้ใหม่ที่มาเสริมความเชื่อเดิมๆ อย่างมีเหตุผล ที่มีความเชื่อ

เดิมว่าค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และความม่ันคงในงาน ท าให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ แต่

จากผลการศึกษาครั้งนี้ องค์การต้องหันกลับมามองอีกมุมหนึ่งด้วยนั่นก็คือความผูกพันด้านจิตใจและ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง    

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พนักงานที่มีภูมิหลังด้านประชากรและภูมิหลังด้านการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การต่างกัน  ในด้านเพศ ด้านอายุ และอายุงาน ซึ่งพบว่า

พนักงานที่มีอายุ 26 ปีขึ้นไปมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 26 ปี และ

พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไปจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานใหม่ที่ยังมีอายุงานไม่

ถึง 1 ปี  ทั้งนี้เพราะเรื่องของการได้รับการยอมรับและความม่ันคงในการท างาน  รวมถึงความผูกพัน

ทางด้านจิตใจจากการที่ได้ปฏิบัติงานมาระยะหนึ่ง 

ส่วนภูมิหลังด้านการศึกษา ระดับต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และสาขาท่ีปฏิบัติงาน  แม้ว่าจะ

มีความแตกต่างกัน กลับมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสื่อสารผลการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบทุกครั้ง เช่น การประเมินผลการทดลองงาน

ในแต่ละเดือน เพราะการประเมินโดยไม่พูดคุยหรือแจ้งให้พนักงานทราบว่าการปฏิบัติงานมีข้อควร

ปรับปรุงเรื่องใดบ้าง แล้วประเมินไม่ผ่านทดลองงาน จะเป็นความไม่ยุติธรรมส าหรับพนักงานใหม่ 

เพราะพนักงานเหล่านั้นยังไม่รู้จักวัฒนธรรมองค์การ ยังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จากบุคคลรอบข้าง

ที่จะต้องคอยบอกและแนะน าในหลายๆ เรื่อง  นอกจากนี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6 เดือน 

หรือแม้แต่การประเมินเพ่ือปรับต าแหน่งหรือปรับระดับชั้น ก็ควรมีการแจ้งให้พนักงานทราบ เพ่ือความ

เข้าใจและยอมรับในผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง แล้วน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

2. ควรมีการสนับสนุน ชี้แนะให้ทุกแผนกใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์

ของการสื่อสารในแต่ละครั้ง เช่น การส่งข้อมูลที่ต้องการแจ้งรายละเอียดทาง  E-mail  โดยโทรศัพท์แจ้ง

ให้ผู้รับสารรับทราบด้วย เป็นต้น   
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3.   หลังจากท่ีองค์การเลือกและตัดสินใจด าเนินการใดๆ แล้ว  ควรจะต้องเพ่ิมการสื่อสารกับ

กลุ่มท่ีไม่ได้รับการตอบสนองความคิดเห็น ให้เข้าใจเหตุผลการตัดสินใจขององค์การมากขึ้น  

4.  ควรใช้ประโยชน์จากการที่พนักงานพึงพอใจต่อการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชานี้ มาเป็นกล

ยุทธ์ในการสื่อสารในประเด็นต่างๆ ที่เป็นลักษณะของการสื่อสารจากบนลงล่าง เช่น การแจ้งนโยบาย 

การเปลี่ยนเป้าหมาย การแจ้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขององค์การ  และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับพนักงานเพราะเป็นข่าวสารที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย    

5.   หากองค์การต้องการจะเพ่ิมระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปให้

มากขึ้น ควรจะต้องเพ่ิมการสื่อสาร ทั้งข้อมูลข่าวสารและความถ่ีในการสื่อสารให้มากข้ึน  

6.   หากต้องการเพ่ิมระดับความผูกพันต่อองค์การในพนักงานกลุ่มอายุงาน 4 เดือน – 1 ปี ควร

จะต้องสื่อสารถึงสิทธิต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับให้ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

เห็นความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากพนักงานมีอายุงานเพ่ิมข้ึน 

7.   ผู้จัดการและหัวหน้างานควรตระหนักในความส าคัญของการสื่อสารมากข้ึน  เช่น ให้เข้ามา

มีส่วนในการเป็นผู้ส่งสาร และมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับองค์การจากการสื่อสารนั้นด้วย  ไม่ใช่เป็นเพียง

สื่อกลางในการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น  หากพนักงานไม่

เข้าใจ มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นขัดแย้ง ผู้จัดการและหัวหน้างานจะสามารถช่วยให้ข้อมูล

และปรับทัศนคติ และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานได้ดียิ่งขึ้น 

8.   ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับพนักงานในส่วนงานบริการมากขึ้น โดยท าการศึกษา

และวิเคราะห์ในเชิงลึกเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารในแต่ละด้าน เพ่ือน ามาปรับปรุง

แล้วสื่อสารไปยังกลุ่มพนักงานส่วนงานบริการได้ตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น   

9.   ควรใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบแนวนอนนี้ในการสร้างความเข้าใจ และความพึงพอใจ

ต่อการสื่อสารในภาพรวมให้เพ่ิมข้ึนได้ 

10. ควรใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมและเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงานกลุ่มนี้ให้มากขึ้น  

รวมถึงการสร้างเงื่อนไขความผูกพันด้วยการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ และปรับปรุงสิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานที่เปลี่ยนไป แต่ถึงแม้จะเปลี่ยน

กรอบความคิดใหม่ ก็ควรจะเป็นการเปลี่ยนไปอยู่ในกรอบความคิดใหม่ที่ยอมรับได้ของพนักงานทุก 

Generation ที่ยังคงต้องท างานร่วมกันอยู่ในองค์การเดียวกัน 
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11. ควรเปลี่ยนมุมมองมาให้ความส าคัญกับด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มากขึ้น เช่น 

การสร้างชื่อเสียงขององค์การ  การบริหารจัดการงาน  และการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ด ี 

รวมถึงการสร้างความรู้สึกร่วมของค าว่า “ครอบครัวฮอนด้านนทบุรี”  ให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม  แต่จะ

ละเลยด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ ยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านของความผูกพันต่อองค์การไป

พร้อมๆ กัน  เพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม 

 

รายการอ้างอิง 
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