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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่งผลต่ อความผูกพั นของลู กจ้ างในองค์ กรธุ รกิจครอบครั ว
อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นลูกจ้างประจาที่ทางานกับผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ปี
และท างานกับ ผู้ สืบ ทอดอย่างน้อย 2 ปี จากโรงงานอุ ตสาหกรรมเซรามิ กขนาดกลางและขนาดย่ อมที่ เป็นธุ รกิ จ
ครอบครั ว ในจั ง หวั ด ล าปาง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าจากการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน (Multi-state Random
Sampling) จานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้อมู ล
โดยหาค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว การวิ เคราะห์ ค่ าสั มประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น และการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ และใช้ โปรแกรม LISREL ผลการวิ จัย พบว่ า
(1) การรับรู้ของลูกจ้างด้านศักยภาพของผู้สืบทอดและความน่าเชื่อถือของผู้นา ที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้าง
ในองค์ กรที่ เป็ นธุ รกิ จครอบครั วของอุ ตสาหกรรมเซรามิ กจั งหวั ดล าปาง พบว่ า ลู กจ้ างมี การรั บรู้ ถึ งปั จจั ยด้ านความน่ าเชื่ อถื อ
ของผู้ก่อตั้ง ศักยภาพของผู้สืบทอด ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด และความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรที่เป็นธุรกิจ
ครอบครัวอุ ตสาหกรรมเซรามิกจัง หวัด ลาปาง อยู่ในระดั บมาก ตามลาดั บ (2) ปั จจัย ความน่ าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ ง
ศักยภาพของผู้สืบทอด ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด ที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรที่เป็นธุรกิจ ครอบครัว
ของอุ ตสาหกรรมเซรามิ กจั งหวั ดล าปาง สามารถอธิ บายถึ งความแปรปรวนได้ ร้ อยละ 40.50, 55.50, 70.90 ตามล าดั บ
ที่สามารถพยากรณ์ถึงความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรที่เป็นธุรกิจครอบครัวของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลาปาง
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรที่เป็นธุรกิจครอบครัวของอุตสาหกรรม
เซรามิ กจั งหวั ดล าปาง ได้ รั บอิ ทธิ พลทางตรงจากความน่ าเชื่ อถื อของผู้ ก่ อตั้ ง ศั กยภาพของผู้ สื บทอด และความน่ าเชื่ อถื อ
ของผู้สื บ ทอด ที่ มี ค่ าสัมประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์ สามารถพยากรณ์ ได้ ร้ อยละ 69 ส่ วนความน่ าเชื่ อถื อของผู้ สื บ ทอด
ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง และศักยภาพของผู้สืบทอดที่มีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สามารถพยากรณ์ ได้ร้อยละ 73 ตลอดจนศักยภาพของผู้สืบทอด ยังได้รับอิท ธิพ ลทางตรงจากความน่าเชื่อถือของ
ผู้ก่อตั้ง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 34
คาสาคัญ: ธุรกิจครอบครัว, ความผูกพันในองค์กร, อุตสาหกรรมเซรามิก

Abstract
The purposes of this research were to explore the factors that affected the employees’
commitment in family business of ceramic industry, Lampang province. The samplings were the
full time employees who had been working with the founders at least 3 years and with the
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successors at least 2 years totally 346 persons in family business of small and medium size
ceramics industry, Lampang province by using multi-state random sampling. The instrument used
to collect data was the questionnaires. The instruments used to analyze data were means,
standard deviation, one way ANOVA, Pearson’s product moment coefficient, and the Multiple
Regression Analysis. The Software computer program, LISREL. The research results were found as
follow: (1) The level of employees’ perception in the successors’ competency and the leaders’
credibility affected the employees’ commitment in family business of ceramic industry, Lampang
province found that the employees perceived the factors of the founders’ credibility, the
successors’ competency, the successors’ credibility, and the employees’ commitment in family
business of ceramic industry, Lampang province at the high level. (2) The founders’ credibility,
the successors’ competency, and the successors’ credibility affected the employees’
commitment in family business of ceramic industry, Lampang province which explained the
sequence of variance at the percentage of 40.50, 55.50, 70.90. (3) The founders’ credibility, the
successors’ competency, and the successors’ credibility directly affected to the employees’
commitment in family business of ceramic industry, Lampang province with the predictable
effective correlation at the percentage of 69. The founders’ credibility and the successors’
competency directly affected to the successor’s credibility with the predictable effective
correlation at the percentage of 73. The founder’s credibility also directly affected the
successors’ competency with the percentage of 34.
Keywords: Family Business, Organization Commitment, Ceramic Industry

บทนา

ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อุตสาหกรรม
เซรามิก ประกอบด้วยโรงงาน ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
เป็ นจ านวนมาก กระจายอยู่ ตามจั งหวัดต่ าง ๆ เช่ น
ลาปาง เชียงใหม่ ราชบุ รี สระบุรี และสมุ ท รสาคร
มีผ ลให้เกิ ดการสร้างงานและมี แรงงานในประเทศ
จ านวนประมาณ 63,000 คน โดยมี การจ้ างงาน
ในภาคเหนือประมาณ 8,000 คน คิดเป็นร้อยละ 13
ของทั้งประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยในด้านการจ้างงาน
และการกระจายรายได้ ใ ห้ กั บ แรงงาน ใน
ภาคเหนื อ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี (สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545)
ธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 90
เป็นกิจการที่มีครอบครัวเป็นเจ้าของหรือควบคุม

ธุรกิ จอุ ตสาหกรรมเซรามิ กมี บทบาทส าคั ญ
อย่างยิ่งในประเทศไทย ในด้านการจ้างงานการกระจาย
รายได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นสินค้าส่งออก
สาคัญของประเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2551) วิวัฒนาการในการผลิต
เซรามิกของประเทศไทย เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกล้เคียง จากนั้นมีการกระจายตัวไปยัง
จัง หวัด ที่ มี แหล่ง วัตถุดิบ ที่ ใช้ในการผลิต ได้แก่
จังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงใหม่ โรงงานผลิ ตเซรามิ ก
รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย ในยุคนั้นจะเป็นโรงงาน
ที่ผลิตถ้วยชามโดยมีชาวจีนเป็นผู้ป ระกอบการ
และคนงาน ก็เป็นช่างชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่
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การบริหารและดาเนินการ ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยธุร กิจครอบครัว
เป็นกิจการที่มคี รอบครัวถือครองความเป็นเจ้าของ
ส่วนใหญ่ไว้ หรือถือครองอานาจการควบคุมและ
บริหารกิจการ (สรรชัย เตียวประเสริฐกุล, 2550)
ธุรกิจในครอบครัวจึงมีความสาคัญต่อสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวมและมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของสังคมดี
ขึ้นด้วย และยังพบว่าธุร กิ จ ครอบครัวโดยปกติ
จะใส่ใจด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการเข้าไป
เป็นผู้สนับสนุนหน่วยงานสวัสดิการทางสังคมและ
วัฒนธรรมมากกว่าธุรกิ จที่ ไม่ ใช่ครอบครัว (Riordan,
1998)
นอกจากนั้ น ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ที่ มี อั ต รา
การเติบ โตสูงจะมีก ารใช้กลยุท ธ์การผลิตสินค้า
คุณภาพสูงกว่าคู่แข่งในตลาด โดยไม่สนใจการใช้
กลยุ ท ธ์ ต้ นทุ นต่ า (Low cost strategy) เนื่ องจาก
ตลาดต้องการสิ นค้าคุณภาพสู งจากธุรกิ จครอบครั ว
และไม่ ใช้เกณฑ์ ด้ านราคาของสินค้าเพี ยงอย่างเดี ยว
การเพิ่ มขึ้นของธุรกิ จครอบครัวจึงมี ส่วนช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าได้มาก (Upton, 2001)
โดยธุรกิจครอบครัวที่มีอัตราเจริญเติบโตสูงเหล่านี้
จะมีการเขียนแผนธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง
แผนนี้จะมี รายละเอียดพอเพี ยงที่ จะใช้เปรียบเที ยบ
ระหว่ างผลประกอบการกั บ แผนธุร กิ จ ที่ วางไว้
เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ได้อย่างเหมาะสม (Vambery, 1993)
การสื บทอดธุ รกิ จครอบครั วนั้ นมี ความยาก
ลาบากเพราะธุร กิจ ครอบครัวจ านวนน้อ ยมาก
ที่ จะอยู่ รอดนอกเหนื อไปจากรุ่ นแรกเริ่ ม ที่ ท าแล้ ว
สถานการณ์ การอยู่รอดก็ ยังมี น้อยและความพยายาม
ที่จะโอน (Shahuno, Janjuha-Jivraj & Woods, 2002)
ตลอดจนการเตรียมแต่ละบุคคลเพื่อเข้ารับการ

ถ่ายโอน ซึ่งจะต้องตระหนักอย่างมากถึงผลลัพธ์
ของการถ่ ายโอนธุรกิ จครอบครั ว (Williams, Allen &
Avila, 1997) ความตั้งใจของผู้ ก่ อตั้ง ในการถ่าย
โอนธุรกิ จให้กั บผู้สืบทอดก่ อนที่ จะเกษียณ ถือได้ว่า
มี อิ ทธิ พลต่ อการวางแผนสู่ การถ่ ายโอน (Sharma,
Pramodita, Chua & Chrisman, 2003)
การถ่ายโอนอานาจการบริหารจัดการรับ
สู ง สุ ด ขององค์ ก รนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์
ภายในองค์ กรได้ และสามารถใช้ ในการตรวจสอบ
สถานการณ์ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ น าคนใหม่
บ่อยครั้งที่ผู้นาคนใหม่มั กจะเปลี่ยนแปลงและจัดสรร
ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รที่ มี อ ยู่ ในขณะนั้ น
ตลอดจนการให้รางวัล และการให้คาจากัดความ
ของเป้าหมายขององค์กรเสียใหม่ คุณสมบัติหรือ
นิสัยเฉพาะของผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ที่ แสดงออก
ถึงความสามารถในการบริห ารจัดการจะส่งผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติง านของบุคคลในองค์ก ร
ซึ่ง ธุรกิ จ ครอบครัวควรคานึงถึง บุคลิก ลัก ษณะ
นิสัยของผู้สืบทอดและรูป แบบของการส่งมอบ
ของผู้ก่ อตั้งเพราะมันสามารถส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ ย นแปลงในระยะยาวขององค์ ก รได้
ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงนั้ น อาจท าให้ ผู้ สื บ ทอด
ประสบปัญหาในการนาธุรกิจไปสู่ความสาเร็จได้
ใน อนาคต (Gordon & Rosen, 1981) นอกจากนั้ น
ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น ระหว่ างผู้ ก่ อ ตั้ ง กั บ
ลูกจ้างที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีผลต่อการถ่ายโอนอานาจ
การบริหารจัดการระดับสูงสุดขององค์กร เพราะ
การถ่ายโอนธุรกิจ ครอบครัวจะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของธุรกิจครอบครัว
ได้กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ จะส่งผลต่อมาตรฐาน
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานและความคาดหวัง
ของลูกจ้างที่มี อยู่ในองค์กรได้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้
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สามารถส่งผลให้เกิดการต่อต้านในด้านจิตใจของ
บุคคลที่ ท างานในองค์ กร หากการต่อต้านนั้นรุนแรง
หรือมีความยากลาบากที่จะลดแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนั้น
ได้ อาจส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิ จครอบครัวได้
ในระยะยาว (Reichheld, 1996)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ หา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างความผูก พั นของลู ก จ้ าง
ในองค์กรกับการรับรู้ของลูกจ้างที่มีต่อศักยภาพ
ของผู้สืบทอด และความน่าเชื่อถือของผู้นาในองค์กร
และเพื่อเป็นการให้ข้อมูล ที่มี คุณค่าและเห็นได้
อย่างชัดเจน ในเชิงปฏิบัติการของธุรกิจครอบครัวแก่
ผู้ก่อตั้ง ผู้สืบทอด ผู้ประกอบการ ทนายความที่ปรึกษา
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วย
ให้ พวกเขาเหล่ านั้ นได้ เรี ยนรู้ และพั ฒนากรอบงาน
ตลอดจนทักษะของบุคคลในองค์กร เพื่อนาไปใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์ของกระบวนการถ่ายโอน
ที่มีประสิทธิภาพและการดารงรักษาไว้ซึ่งความผูกพั น
ของลูกจ้างในองค์กรเหล่านั้น

ดั้งเดิม (Traditional Ceramics) ได้แก้ เครื่องปั้นดินเผา
แบบต่าง ๆ ไปเป็นอุตสาหกรรมเซรามิ กแบบสมัยใหม่
(New Ceramics/ Advanced Ceramics) ที่ ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงและซับ ซ้อนในการผลิตโดยใช้
เป็นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอกนิกส์ เครื่องยนต์
และชั้ นส่ วนผลิ ตภั ณฑ์ วิ ศวกรรมอื่ น ๆ อย่ างไรก็ ดี
อุตสาหกรรมเซรามิก ของไทยยัง คงใช้ก ารผลิต
เซรามิก แบบดั้งเดิมเป็นหลัก ซึ่งมี ความสาคัญ
ต่ อเศรษฐกิ จของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นแหล่ ง
การจ้างงาน และสร้างอาชีพของคนในท้ องถิ่น
ตลอดจนสร้ างรายได้ ให้ กั บประเทศไทยอย่ างมาก
ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และนารายได้
เข้ าสู่ประเทศปีละหลายหมื่ นล้านบาท (สถาบั นวิจั ย
สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545)
การรับรู้ (Perceived) เป็นกระบวนการที่มนุษย์
ติ ดต่ อสื่ อสารกั บสิ่ งแวดล้ อมรอบ ๆ ตั ว โดยมนุ ษย์
จาจากการตีความสิง่ แวดล้อมที่สัมผัสได้ แล้วตอบสนอง
กลั บไปอย่ างเหมาะสม แต่ ละคนอาจมี การตี ความ
ในสิ่ง แวดล้อมที่ เหมื อนกั น ออกไปในทิ ศทางที่
แตกต่ างกั น และการแปลความหมายจากการสัมผั ส
โดยเริ่ มจากการมี สิ่ งเร้ าเข้ ามากระทบกั บอวั ยวะ
รับสั มผั สทั้ งห้ า และส่ งกระแสประสาทไปยั งสมอง
เพื่อการแปลความโดยกระบวนการของการรับรู้
(Process) เป็ นกระบวนการที่ คาบเกี่ ยวกั นระหว่ าง
เรื่ อง ความเข้าใจ การคิ ดการรู้สึ ก (Sensing) ความจ า
(Memory) การเรี ยนรู้ (Learning) และการตั ดสิ นใจ
(Decision) และองค์ประกอบของการรับรู้ สิ่งเร้าได้แก่
วัตถุ แสง เสียง กลิ่น รสต่าง ๆ อวัยวะรับสัมผัส
ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ถ้าไม่ สมบูรณ์ จะท าให้
สู ญ เสี ย การรั บ รู้ ได้ ประสาทในการรั บ สั ม ผั ส
เป็นตัวกลาง ส่งกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัส
ไปยัง สมองส่วนกลางเพื่อการแปลความหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึ ก ษาปั จ จัยที่ ส่งผลต่อ ความผูก พั น
ของลู กจ้ างในองค์ กรธุ รกิ จครอบครั วอุ ตสาหกรรม
เซรามิกจังหวัดลาปาง
ทบทวนวรรณกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่ง
ที่ ได้ท ากั นมาแต่ โบราณกาล และถ่ายทอดกั น
มาถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเซรามิกของไทยนับได้ว่าเป็น
อุ ตสาหกรรมที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดของประเทศ ดั งจะเห็ น
ได้จากหลักฐานการค้นพบแหล่งผลิตเซรามิ กในสมั ย
ตั้งแต่ก่ อนสุโขทั ยจนในปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิ ก
ในโลกได้พัฒนาไปมาก จากอุ ตสาหกรรมเซรามิกแบบ
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ต่ อไปประสบการณ์ เดิ ม การรู้ จั ก การจ าได้ ท าให้
การรั บ รู้ ได้ ดี ขึ้ น ค่ านิ ยม ทั ศ นคติ ความใส่ ใจ
ความตั้ งใจ สภาพจิ ตใจ อารมณ์ เช่ น ความคาดหวั ง
ความดี ใจ ความเสี ยใจ ความสามารถทางสติ ปั ญญา
ทาให้รับรู้ได้เร็ว (Kotler & Armstrong, 2001)
ธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็น
องค์ กรเพื่ อแสวงหาผลก าไร ซึ่ งสมาชิ กในครอบครั ว
มีสภาพความเป็นเจ้าของหรือเข้าไปครองครอง
การด าเนิ นงานส่ วนมาก (Lansberg, 1988) กล่ าวคื อ
มี ค วามเป็ น เจ้ า ของและมี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งเพื่ อ
การควบคุมกิจ การ มีก ารใช้อ านาจจากการที่ มี
ส่วนเกี่ ยวข้องกั บผู้ก่ อตั้ง ตลอดจนการเข้าไปบริหาร
จั ดการธุ ร กิ จ ครอบครั ว โดยตรง (Shanker &
Astrachan, 1996) กล่ าวคื อ ธุ รกิ จ ครอบครั วเป็ น
การนาระบบครอบครัวกับระบบธุรกิจมารวมกัน
(Roseblatt, Mik & Johnson, 1985) แ ล ะ มี
ความสัม พันธ์สืบ เนื่อ งกั นไประหว่างครอบครัว
และธุรกิจนั้น ๆ รวมไปถึงการถ่ายโอน ค่านิยม
ทัศนคติ และอานาจมาก รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก เกี่ ย วกั บ
ธุรกิจครอบครัวให้กับชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่ งไม่ มีในธุรกิ จ
ที่ ไม่ ใช่ ธุ ร กิ จ ครอ บ ครั ว (Ashltrom, 1998;
Neubauer & Lank, 1998) โดยทั่ วไปหลั กเกณฑ์ ที่ ใช้
ในการกาหนดคาจากัดความของคาว่าธุรกิจครอบครัว
มั ก จะเกี่ ยวข้องกั บ อั ตราร้อ ยละของความเป็ น
เจ้าของ การมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารจัดการภายใน
องค์กร และการมีอานาจในการกาหนดทิศทาง
ของกลยุทธ์ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้สืบทอด
ในรุ่นหลัง ๆ ต่อจากรุ่นที่ หนึ่ ง ซึ่งผู้สืบทอดเหล่านั้ น
สามารถเข้ามาบริหารจัดการได้โดยตรงจากคน
ในครอบครัว (Handler, 1989)

การถ่ายโอนธุรกิจครอบครัว (Transfer in
Family Business) จึงเป็นการสืบทอดธุรกิจจาก
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนเป็นการส่งมอบ
ความเป็ นผู้น าขององค์ กรจากรุ่นหนึ่ งไปยังรุ่นถัดไป
ดัง นั้น ผู้ก่ อตั้งจึง จ าเป็น ต้ง อมี ก ารปลูก ฝัง และ
เสริมสร้างประสบการณ์ความเป็นผู้นาที่ดีให้แก่
ผู้สืบทอดกิจการซึ่งความสาเร็จของการถ่ายโอน
มีปัจจัยสาคัญหลายประการ ได้แก่ การเตรียมทายาท ผู้
สืบทอดธุรกิจ การวางแผนการถ่ายโอน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ธุ รกิ จครอบครั ว (Dyer & Sanchez, 1998) ซึ่ งการ
ถ่ ายโอนธุ ร กิ จ ครอบครัว แบ่ ง เป็ น สามขั้ น ตอน
ดัง นี้คือ (1) การพัฒ นาศักยภาพของผู้สืบ ทอด
ก่อนการทางานในองค์กรธุรกิจครอบครัว (2) การเข้าไป
คลุกคลีกั บธุรกิ จของผู้สืบทอด และ (3) การถ่ายโอน
ความเป็ นผู้ น าในองค์ กรธุ รกิ จครอบครั ว (Handler,
1991)
ความผูกพันของลูกจ้างในองค์กร เป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญมากของความมีประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลผลิตให้กับองค์กร ซึ่งความผูกพัน
ของลู กจ้างในองค์กร หมายถึ ง สภาพทางด้ านจิ ตใจ
ของลูกจ้าง กล่าวคือ สภาพทางด้านจิตใจนี้จะเกิ ดขึ้น
เมื่อลูกจ้างมีประสบการณ์ในการทางานกับองค์กรนั้น ๆ
อย่างน้อย 5 ปี จึงจะนามาเป็นตัวชี้วัดถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างกับองค์กร รวมไปถึงการตัดสินใจ
ของลูกจ้างในการดารงรักษาความเป็นสมาชิกใน
องค์กรนั้ น ๆ อยู่ต่อไปหรือไม่ (Fiorito, 2007; Meyer,
1993) และเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จะผูกมัดแต่ละบุคคล
ในเชิงจิตวิทยาให้อยู่กับองค์กรนั้น ๆ นั่นเอง (O’Reilly &
Chatman, 1998)
ความผู กพั นในองค์ กรมี การวั ดและประเมิ น
ความผู กพั นของลู กจ้ างในองค์ กรได้ 2 วิ ธี กล่ าวคื อ
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วิธีแรกจะเป็นการวัดและประเมินความผูกพันในองค์กร
ด้านทั ศนคติ (Attitudinal) และด้านพฤติกรรม
(Behavioral) ของลูกจ้าง ซึ่งความผูกพั นด้านทั ศนคติ
(Attitudinal commitment) ของลู กจ้ าง หมายถึ ง
ความผูกพันทางด้านอารมณ์ของบุคคลที่มี ต่อองค์กร
ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร และการแสดงตัวตนของลูกจ้างที่มีต่อเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ซึ่งเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กรนั้น สามารถวัดประเมิ นความผูกพั น
เชิ ง ทั ศ นคติ ได้ จ ากแรงจู งใจในการท างานของ
ลูกจ้าง ความต้องการของลูกจ้างที่จะดารงตนอยู่
กับองค์กรนี้ต่อไป (Buchanan, 1974; Mowday,
1979) และการแสดงตัวตนที่ แท้ จริงของลูกจ้าง
ที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งความผูกพัน
เชิงทัศนคตินี้จะเป็นรากฐานในการผูกมัดลูกจ้าง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ าง ๆ ขององค์กร
ทางด้านจิตวิทยา (Meyer & Allen, 1984)
ส่ วนความผู กพั นเชิ งพฤติ กรรม (Behavioral
commitment) หมายถึ ง กระบวนการที่ แต่ ละบุ คคล
เริ่มที่จะผูกพันกับองค์กร อันเนื่องมาจากการที่
องค์กรนั้นๆ ให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง
ไม่ ว่าจะเป็ นตั วเงิ นและที่ ไม่ เป็ นตั วเงิน เช่น ค่าจ้ าง
บาเหน็จบานาญ การเลื่อนขั้น และผลประโยชน์
ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ จนทาให้ลูกจ้างเกิดจากความ
เลื่อมใสศรัทธาในองค์กรก่อน แล้วจึงแพร่ขยายออกไป
เป็นความผูกพันเชิงจริยธรรมของมนุษย์ (Moral
commitment) ซึ่ งส่ งผลใน ทางบ วกต่ อจิ ตใจ
ของลูกจ้างทาให้ลูกจ้างเกิดจิตสานึกภายในจิตใจ
ทางด้ านศีลธรรมและจริยธรรมของความเป็ นมนุ ษย์
จนทาให้ค่านิยมส่วนบุคคลของลูกจ้างแต่ละคน
ถูกผสมผสานกลมกลื นจนเป็ นหนึ่ งเดี ยวกั บองค์ กร
เหล่ านั้ นได้ (Meyer & Allen, 1984) ซึ่ งแตกต่ างจาก

ความผูกพันเชิงทัศนคติตรงที่ความผูกพันเชิงพฤติกรรม
จะศึก ษาในรูป แบบที่ เ ป็นเหตุเ ป็น ผลมากกว่า
ซึ่งความผูกพันเชิงพฤติกรรมนี้สามารถใช้ร่วมกับ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) หรือทฤษฎี
เดิมพันข้างเคียง (Side-bet theory) ได้
การวิ จัย ครั้ง นี้ ผู้ วิ จัย มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึก ษา
สภาพทางด้านจิตวิทยาหรือความตั้งใจของการเข้ามา
มี ส่วนร่วมของลูกจ้างในองค์ กร และการแสดงตนต่ อ
องค์กรตลอดจนการตัดสินใจที่จะดารงรักษาความเป็น
สมาชิกในองค์กรต่อไป จากการที่ลกู จ้างเหล่านั้นได้รับรู้
ถึงศักยภาพของผู้สืบทอดและความน่าเชื่อถือของ
ผู้นาในองค์กร โดยเน้นที่จะศึกษาความผูกพันในองค์กร
แบบหลายมิติ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ของความผูกพัน 3 ด้าน (Three Component Model:
TCM) คือ ความผูกพันด้านอารมณ์ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
(Meyer, 1993)
การรับรู้ศักยภาพของผู้สืบทอด หมายถึง
การรับรู้ด้านความสามารถของผู้สืบทอดที่แสดงออกมา
ตลอดจนผลลัพธ์ที่ ได้ ซึ่งผู้สืบทอดจาเป็นต้องมี
ความเชี่ ยวชาญหรือมี ความรู้ในธุรกิ จที่ ก าลังด าเนิ น
อยู่ ในขณะนั้ น รวมถึ งการรั บรู้ หรื อการยอมรับของ
ลูกจ้างที่มีต่อผู้สืบทอดในฐานะที่ลูกจ้างเหล่านั้น
จะน าไปสู่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ได้ (Kouze &
Posner, 1993) ดั งนั้ น ครอบครั วจ าเป็ นต้ องมี
การด าเนิ นการที่ รวดเร็วในการเตรี ยมการเพื่ อแผนก
ของผู้นาในองค์กรโดยการทาการพัฒนาศักยภาพ
ให้กับทายาทหรือผู้สืบทอดให้อย่างชัดเจน การฝึกฝน
ผู้สืบทอดให้มีภาวะผู้นาและกาหนดขอบเขตของ
งานที่ ผู้ สื บทอดสามารถตั ดสิ นใจได้ ด้ วยตนเอง
ในระดับแรกเริ่ม รวมถึงการให้การศึกษาที่เป็นทางการ
แก่ผู้สืบทอด ตลอดจนการให้ผู้สืบทอดมีประสบการณ์
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การทางานจากภายนอกองค์กรที่ มีลักษณะคล้ายคลึง
หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Sonnenfeld & Spence, 1989)
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้นา หมายถึง
การรับ รู้ความน่าเชื่อ ถือ ของผู้ก่อ ตั้ง (founder
credibility) และการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด
(successor credibility) มีนักวิชายหลายรายที่ พยายาม
จะกาหนดตัวบ่งชี้ของความเป็นผู้นาในธุรกิจครอบครัว
ที่มีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงระหว่างความน่าเชื่อถือ
ของผู้นาเหล่านั้นกับพฤติกรรมของคนในองค์กร
ซึ่งลูกจ้างคิดว่าความน่าเชื่อถือมีความสาคัญยิ่งต่อการ
เป็ นผู้น าที่ มี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความน่าเชื่อถื อ
ของผู้นายังถูกกาหนดให้อยู่รวมเป็นอันเดียวกัน
กั บ ความมี ศัก ยภาพของผู้นาในองค์ก รอี ก ด้วย
กล่าวคือ ความสามารถของผู้ นาที่ลูกจ้างรับรู้ได้
เป็ นผลจากการมี อ านาจในธุรกิ จครอบครัวบ่ อยครั้ ง
ที่ อานาจ มั กเกี่ ยวข้องกั บการเป็นเจ้าของหรือการมี
ความสัมพันธ์กับผู้ก่อตั้งนั่นเอง (Kanter, 1977)

ให้มี ความเหมาะสมกับระดับความเชื่อมั่ นในทางสถิติ
ที่ ระดั บ .05 โดยค านวณจากสู ตรตามแนวทางของ
บามาเน่ (Yamane, 1967) และเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratify Random Sampling) ได้จานวนทั้งสิ้น
346 คน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บภูมิ ห ลั ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บความ
น่าเชื่อถือของผู้นาในองค์กรที่ลูกจ้างสามารถรับรู้
ได้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกั บศัก ยภาพ
ของผู้สืบทอดในธุรกิจครอบครัวอุตสาหกรรมเซรามิ ก
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพัน
ของลู กจ้างในธุ รกิ จครอบครั วอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง
หาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความถูกต้อง
ด้านเนื้อหา (content validity) มาตรวัดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ นได้ จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการประมวล
ข้อกระทงคาถามที่นักวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ เคยใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
เพื่อให้เกิดความถูกต้องในด้านเนื้อหาเป็นอันดั บ
แรกและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาว่า
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นิ ย มเชิ ง ปฏิ บั ติก ารและ
นาผลการพิจารณาตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง (Item objective
congruence: IOC) จ านวน 5 ท่ าน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ได้
ข้อค าถามที่ มี ความถู กต้ องด้ านเนื้ อหาให้ มากที่ สุ ด
โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ น ก ารวิ จั ยเชิ งป ริ ม าณ
(quantitative research) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ
ลูกจ้างประจาที่มีประสบการณ์ในการทางานกับ
ผู้ ก่ อตั้ งอย่ างน้ อย 3 ปี และท างานกั บผู้ สื บทอด
อย่างน้อย 2 ปี ของธุรกิ จครอบครัวในอุ ตสาหกรรม
เซรามิ กขนาดกลางและขนาดย่ อมในจั งหวั ดล าปาง
ที่ได้จดทะเบียนกับพาณิชย์จังหวัดลาปางและเป็นธุรกิจ
ครอบครัวที่มีการถ่ายโอนจากรุน่ ที่ 1 ไปสู่รุ่นที่ 2
แล้ ว 63 โรงงานมี ลู กจ้ างจ านวนทั้ งสิ้ น 2,549 คน
ซึ่งในการวิจัยครั้งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือก
อุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ มี การถ่ายโอนและก าลังด าเนิ นธุรกิ จอยู่ในรุ่นที่ 2
จานวน 25 โรงงาน ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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ระดับ 1 ก่อน และพิจารณาผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ นาข้อคาถามที่ ผู้เชี่ยวชาญไม่ แน่ใจ
หรือ ข้อ คาถามที่ มี ค่ า IOC ต่ ากว่ าระดั บ 0.50
นามาปรับปรุงแก้ไขส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
และให้ความคิดเห็นอีกครั้งจนได้ข้อคาถามที่มี ค่า IOC
ตั้งแต่ 0.80-1.00 ซึ่งแบบสอบถามที่ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือได้ว่าเป็นแบบสอบถาม
ที่มีความเที่ยงตรงสามารถนาไปใช้วัดทางสังคมศาสตร์
ได้ (Nunally, 1978) แบะแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
น าไปทดลองใช้ ที่ มี ค่ าความเที่ ยงตรงทั้ งฉบั บ (IOC)
เท่ ากั บ 0.91 ซึ่ งสู งกว่ า 050 ทุ กด้ าน แสดงว่ า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับการรับรู้ของลูกจ้าง
ด้านศักยภาพของผู้สืบทอด ความน่าเชื่อถือของผู้นา
ที่ ส่ง ผลต่อความผูก พั นของลูก จ้ างในองค์ ก รที่
เป็ น ธุ รกิ จ ครอบครัวของอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดล าปาง โดย
การใช้สถิติพรรณนา และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS
for windows
2. การวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุเชิงเส้น
(multiple regression analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรแต่ละตัวที่ มีผ ลต่อ ความผูก พั นของ
ลูกจ้างในองค์กรธุรกิ จครอบครัวอุตสาหกรรมเซรามิ ก
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลาปาง หากปัจจัย
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันดีต่อตัวแปรตามที่ได้
ก าหนดไว้แล้วในสมมติ ฐานการวิจัย ซึ่ง ผู้วิจั ย
สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว
มาประมาณค่าเชิงพยากรณ์ที่ ส่งผลต่อตัวแปร
ตามได้ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549)

3. การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งตั วแปรอิ สระทุ กตั วกั บตั วแปรตาม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันที่ ส่งผลต่อ
ความผู กพั นของลู กจ้ างในองค์ กรธุ รกิ จครอบครั ว
อุ ตสาหกรรมเซรามิ ก ขนาดกลางและขนาดย่ อมใน
จังหวัดลาปาง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL Version
8.88 (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549)
ผลการวิจัย
ระดับการรับรู้ของลูกจ้างด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้ก่ อตั้ง อยู่ในระดับมาก โดยที่ ลูกจ้างมี การรับรู้
ต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ จากมากไปหาน้ อย คือ แสวงหา
โอกาสที่ ท้ าทาย สามารถกระตุ้นให้ ผุ้อื่นเกิ ดก าลังใจ
สามารถทาให้ผู้อื่นดาเนินการตามได้ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้อื่นมีวิสัยทัศน์ร่วมกั น
อยู่ในระดับมากตามลาดับ และรัดบการรับรู้ด้าน
ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอดก็อยู่ในระดับมาก
เช่นกั น โดยที่ ลูกจ้างมี การรับรู้ต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
สามารถกระตุ้ น ให้ ผู้ อื่ น เกิ ด ก าลัง ใจ แสวงหา
โอกาสที่ท้าทาย กระตุ้นให้ผุ้อื่นมีวิสัทัศน์ร่วมกัน
และสามารถทาให้ผู้อื่นดาเนินการตามได้ อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
ระดับ การรั บ รู้ข องลูก จ้างด้านศัก ยภาพ
ของผู้สืบทอด พบว่า ลูกจ้างมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก
โดยที่ลูกจ้างมี การรับรู้ต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ เรียงจาก
มากไปหาน้ อย คื อ การตั ดสิ นใจด้ านการมี ความรู้
เกี่ ย วกั บ ธุร กิ จ ที่ ด าเนิ น อยู่ ด้านประสบการณ์
และด้านการศึกษาอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ปัจ จัยที่ ส่ง ผลต่อความผูก พันของลู ก จ้าง
ในองค์กรธุรกิจครอบครัวอุตสาหกรรมเซรามิ ก
จังหวัดลาปาง พบว่า ลูกจ้างมีความผูกพันกับองค์กร
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อยู่ในระดับ มาก กล่าวคือ ลูกจ้างมีความผูกพั น
ด้านอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือความผูกพั น
ด้านการคงอยู่ และน้ อ ยที่ สุด คือ ความผูก พั น
ด้านบรรทัดฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านตามกรอบ
แนวความคิด สามารถสรุปได้ 3 ข้อดังนี้
1. ความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรขึ้นอยู่
กับความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง ศักยภาพของผู้สืบทอด
และความน่ าเชื่ อถือของผู้ สื บทอด ผลการวิ เคราะห์
โดยใช้แบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า ความ
ผูกพันของลูกจ้างในองค์กร มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับความน่าเชื่อถือของผู้กอ่ ตั้งศักยภาพของผู้สบื ทอด
และความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ
67.00 โดยมีค่า t-value = 8.25 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 1.96
แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด ขึ้นอยู่กับ
ความน่าเชื่อถื อของผู้ก่ อ ตั้ ง และศัก ยภาพของ
ผู้ สื บทอด ซึ่ งผลการวิ เคราะห์ จากสมการโครงสร้ าง
(SEM) พบว่ าความน่ าเชื่ อถื อของผู้ สื บทอด
มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง
และศั กยภาพของผู้ สื บ ทอด ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บัติ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ความสามารถกระตุ้ น
ให้ ผู้อื่นมี วิสัยทั ศน์ร่วมกั นกั บองค์กร การแสวงหา
โอกาสที่ ท้าทาย ความสามารถท าให้ผู้อื่นดาเนินการ
ตามได้ และความสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่ นเกิ ดกาลังใจ
ส่ งผลต่ อความผู กพั นของลู กจ้ างในองค์ กร และ
สัมพันธ์กับศักยภาพของผู้สืบทอด อันเกี่ยวข้อง
กับระดับการศึกษา การตัดสินใจ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ที่ดาเนินอยู่ และประสบการณ์มีค่าความสัมพั นธ์กั น

ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่าความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด
ศักยภาพของผู้สืบทอด และความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 71.00
โดยมีค่า t-value = 8.09 โดยมีค่าสูงกว่า 1.96 แสดงว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ศั ก ยภาพของผู้สื บ ทอดขึ้ นอยู่กั บ
ความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์
จากสมการโครงสร้ าง (SEM) พบว่ าความสั มพั นธ์
ของปัจจัยด้านศัก ยภาพของผู้สืบ ทอดกั บ ความ
น่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตนเป็ น แบบอย่างที่ ดี ความสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่ น
มี วิ สัยทั ศน์ ร่วมกั นกั บองค์กร การแสวงหาโอกาสที่
ท้ าทาย ความสามารถท าให้ ผู้อื่ นด าเนิ นการตามได้
และความสามารถกระตุ้น ให้ผู้ อื่นเกิ ดก าลัง ใจ
ส่ งผลต่ อปั จจั ยด้ านศั กยภาพของผู้ สื บทอด
มีค่า ความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยสามารถอธิบายถึง
ความสั มพันธ์ได้ร้อยละ 43.00 มี ค่า t-value = 11.09
ซึ่งมี ค่าสูงกว่า 1.96 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง (Direct
Effect) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพัน
ของลูกจ้างในองค์รกรที่เป็นของอุตสาหกรรมเซรามิ ก
จั งหวั ดล าปาง เรี ยงจากมากหาน้ อย คื อ (1) ปั จจั ย
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด มี ค่ าสัมประสิทธิ์
อิ ทธิ พลเท่ ากั บ 0.60 และปั จจั ยด้ านศั กยภาพของ
ผู้สืบทอดมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านความผูกพัน
ของลูก จ้างในองค์ก ร มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิท ธิพล
เท่ากับ 0.20 (2) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง
มี อิ ท ธิพ ลทางตรงต่อ ปั จ จัย ด้า นศั ก ยภาพของ
ผู้สืบทอด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.56
มีอิท ธิพลทางตรงต่อปัจ จัยด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้สืบทอด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากั บ 0.35
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และยังมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านความผูกพันของ
ลูกจ้างในองค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.06
ตามล าดั บ และ (3) ปั จจั ยด้ านความน่ าเชื่ อถื อของ
ผู้สืบทอด มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยด้านความผูกพัน
ของลู กจ้ างในองค์ กร มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ล
เท่ากับ 0.64
ผ ล ก ารวิ เคร าะ ห์ อิ ท ธิ พ ล ท างอ้ อ ม
(Indirect Effect) พบว่า (1) ปั จ จั ย ด้ านความ
น่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง ส่งผ่านปัจจัยด้านการรับรู้
ความผู กพั นของลูกจ้างในองค์ กร มี ค่ าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.52 ส่งผ่านปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้สืบทอด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากั บ 0.37
(2) ด้ านศั กยภาพของผู้ สื บทอด ส่ งผ่ านปั จจั ยด้ าน
ความผู กพั นของลูกจ้างในองค์ กร มี ค่ าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.36
ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวม (total Effect)
พบว่า (1) ปัจจัยที่มี อิทธิพลโดยรวมไปยังปัจจัยอื่น ๆ
เรียงจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วยปัจจัยด้านการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง มีอิทธิพลโดยรวมต่อ
ปัจจัยด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด
มีอิทธิพลโดยรวมต่อปัจจัยด้านการรับรู้ความผูกพั น
ของลูกจ้างในองค์กร มีอิทธิพลโดยรวมต่อปัจจัย
ด้านการรับรู้ศักยภาพของผู้สืบทอด มีค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิพล เท่ ากั บ 0.72, 0.62, 0.60 ตามล าดั บ
(2) ด้ านการรั บรู้ ศั กยภาพของผู้ สื บทอดมี อิ ทธิ พล
โดยรวมต่อด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด
และปัจจัยด้านการรับรู้ด้านการรับรู้ความผูกพัน
ของลูก จ้างในองค์ก ร มี ค่าสัม ประสิท ธิ์อิท ธิพ ล
เท่ ากั บ 0.62, 0.54 ตามล าดับ และ (3) ด้ านการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด มีอิทธิพลโดยรวม
ต่อปัจจัยด้านการรับรู้ความผูกพันของลูกจ้างในองค์กร
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.58

ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ ไม่ ทราบสาเห ตุ
(Unanalyzed Effects) พบว่า ปั จจัยที่ มี อิ ทธิพลที่ ไม่
ทราบสาเหตุเรียงจากมากไปหาน้อย คือ (1) ปัจจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง เป็นปัจจัยที่มคี วามสาคัญ
ที่ มี อิท ธิพลที่ ไม่ ท ราบสาเหตุต่อที่ มี อิท ธิพ ลต่อ
ปั จ จั ย ด้ านความผู ก พั น ของลู ก จ้ า งในองค์ ก ร
และปั จ จั ย ด้ านศั ก ยภาพของผู้ สื บ ทอดที่ มี ค่ า
สั มประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พ ล เท่ ากั บ 0.05 และ 0.04
ตามล าดับ (2) ปัจ จัยด้านความน่ าเชื่อถือของ
ผู้สืบทอด เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ ที่มีอิทธิพล
ที่ ไม่ ทราบสาเหตุ ต่อที่ มี อิทธิพลต่อปัจจัยด้านความ
ผูกพันของลูก จ้างในองค์ก รที่ มี ค่ าสั ม ประสิท ธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.02 และ -0.02 ตามลาดับ (3) ปัจจัย
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้สืบทอด เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญ ที่มีอิทธิพลที่ ไม่ ทราบสาเหตุต่อที่ มี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านความผูกพันของลูกจ้างในองค์กร
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ -0.06
โดยสรุป แล้ วความผูก พั นของลูก จ้างใน
องค์กรที่เป็นธุรกิจครอบครัวของอุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดลาปาง ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความน่าเชื่อถือ
ของผู้ก่อตั้ง ศักยภาพของผู้สืบทอด และความน่าเชื่อถือ
ของผู้สื บทอด มี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามารถ
พยากรณ์ ได้ร้ อยละ 69 นอกจากนั้ นความน่าเชื่ อถื อ
ของผู้สืบทอดยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากความ
น่าเชื่อ ถือของผู้ ก่ อตั้ง ศั ก ยภาพของผู้สืบ ทอด
มี ค่าสั ม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ส ามารถพยากรณ์
ได้ร้อยละ 73 ตลอดจนศักยภาพของผู้สืบทอดยังได้รับ
อิท ธิพลทางตรงจากความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง
มี ค่าสั ม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ์ส ามารถพยากรณ์
ได้ร้อยละ 34
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การอภิปรายผล
ความผู กพั นด้านอารมณ์ ที่ มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.69 ลูกจ้างรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้
ทางานกับองค์กรนี้ รู้สึกว่าปัญหาขององค์กรเป็น
ปัญหาของท่ านอย่างแท้จริง รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ต่อ องค์ ก รที่ ท่ านก าลั ง ท างานอยู่นี้ มี ใจให้ กั บ
องค์กรนี้ รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนีอ้ ย่าง
แท้จริง รู้สึกว่าองค์กรนี้มีความหมายสาหรับท่าน
ซึ่ง สอดคล้องกั บ งานวิจัยของ Meyer & Allen
(2004) ที่พบว่า ลูกจ้างที่มีความพึงพอใจสูงจะแสดงออก
อย่างเต็มที่ ต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
และมีความรู้สึกโดยส่วนตัวต่อความรับผิดชอบที่
จะทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จ ตลอดจน
ปรารถนาที่ จะดารงอยู่กั บองค์กรนั้น ๆ อย่างแท้ จริง
ซึ่ง ก็คือลูกจ้างมี ความผูก พั นด้านอารมณ์ อ ยู่ใน
ระดับมากนั่นเอง
ความผูกพันด้านการคงอยู่ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.73 โดยลูกจ้างรู้สึกว่ามีความจาเป็น
ที่จะต้องอยู่กับองค์กรนี้ในเวลานี้ เป็นการยากสาหรับ
การถอนตัวออกจากองค์กร แม้ว่าต้องการจะไปจาก
องค์กรนี้ก็ ตาม มี เรื่องติดขัดมากมาย ถ้าต้องถอนตัว
ออกจากองค์กรในเวลานี้ รู้สึกว่ามี ทางเลือกน้อยมาก
หากต้ องถอนตั วออกจากองค์ กรนี้ ซึ่ งผลประโยชน์
ที่ได้รับ จากองค์ก รนี้ลูกจ้างคิดว่าจะสามารถหา
ได้จากองค์ก รอื่ นด้วยเช่นกั น ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ
ทฤษฎี “เดิมพันข้างเคียง” (side-bets theory)
ของ Becker (1960) ลูกจ้างที่มีความผูกพันด้าน
การคงอยู่จะมีความผูกพันกับองค์กรอยู่ในระดับ
น้ อ ยกว่ าความผู ก พั น ด้ า นอารมณ์ โ ดยลู ก จ้ า ง
เหล่านี้จะมีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรือเหตุผล
ทางด้านการเงินที่จาเป็นต้องใช้และถูกเชื่อมโยง
เข้ ากั บต้ นทุ นของการอยู่ กั บต้ นทุ นของการจากไป

หากต้นทุ นของการถอนตั วออกไปมี มู ลค่ าน้ อยกว่ า
ต้นทุนที่เป็นลูกจ้างเหล่านั้นอยู่กับองค์กร บุคคล
ที่ มี ความผู กพั นด้ านการคงอยู่ จะตั้ งอยู่ บนพื้ นฐาน
ของผลตอบแทนที่ ลูกจ้างเรานั้นได้รับ คือ เงิน
สังคม สภาพจิตใจ และต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการถอนตัวออกไป ความผูกพันด้านการคงอยู่ของ
แต่ ละคนในองค์ กรนั้ น ๆ จะแสดงออกอย่ างชั ดเจน
เมื่ อลูกจ้ างเหล่านั้ นได้รับรางวัลตรงกั บสิ่งที่ ลู กจ้าง
คาดหวังไว้อย่างแท้จริง
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ 0.77 ลู ก จ้ า งไม่ รู้ สึ ก ถึ ง
ข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะทาให้ลูกจ้างต้องดารงอยู่กับ
นายจ้างคนปัจจุบัน แม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์
จากการถอนตัวออกไปจากองค์กรนี้ก็ ตามก็ไม่
ต้องการออกจากองค์กร ลูกจ้างรู้สึกผิดหวังหาก
ต้องถอนตัวออกจากองค์กรนี้ ลูกจ้างมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรอย่างแท้ จริง ลูกจ้างจะไม่ ต้องการถอนตั ว
ออกจากองค์ ก รเพราะมี ค วามรู้สึ ก ผู ก พั น กั บ
บุคคลที่ทางาน ลูกจ้างมีความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อ
องค์ กร ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ Wiener (1982)
ได้ชี้ให้เห็นว่าความผูกพัน ด้านบรรทั ดฐานนั้นมี
ความเชื่อในเชิงศีลธรรมที่จะผูกมัดแต่ละบุคคล
ให้ ด ารงอยู่ กั บองค์ กร และได้ รับการพั ฒนามาจาก
พื้นฐานของประสบการณ์ท างด้านสังคมภายใน
องค์กรซึ่งทาให้ลูกจ้างเหล่านั้น มีความจงรักภักดี
และเกิดจิตสานึกให้อยู่กับองค์กรนั้น ๆ
ปั จจั ยด้ านความน่ าเชื่ อถื อของผู้ น าการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีความสามารถกระตุ้น
ให้ ผู้ อื่ นมี วิสั ยทั ศน์ ร่ วมกั นกั บองค์ กร การแสวงหา
โอกาสที่ท้ าทาย ความสามารถทาให้คนอื่นดาเนินการ
ตามได้ ความสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดกาลังใจ
ที่ มี ความสัมพันธ์เชิงบวกกั บศักยภาพของผู้สืบทอด
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และคุณลักษณะของผู้บริห ารองค์กรด้านระดับ
การศึกษา ด้านการตัดสินใจ ด้านการมีความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจที่ดาเนินอยู่ และด้านประสบการณ์
ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่าเชื่อถือของ
ผู้สืบทอดในการบริหารจั ดการในด้านการปฏิ บัติ ตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ความสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่น
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับองค์กร การแสวงหาโอกาส
ที่ ท้ าทาย ความสามารถท าให้ ผู้อื่ นดาเนิน การ
ตามได้ และความสามารถกระตุ้ นให้ผู้ อื่ น เกิ ด
กาลังใจเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Kouze & Posner (1993) ที่ ได้ ท าการวิ จั ยร่ วมกั บ
Konnert & Augenstein (1990) พบว่า ร้อยละ 75 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในการจัดอันดับความสาคัญ
ของผู้นา กล่าวว่าผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและ
สามารถบ่งบอกถึงอนาคตของบริษัทได้อย่างแท้ จริง
ถือ ว่าเป็นคุณ สมบัติที่ ส าคัญ มากของผู้บ ริห าร
ระดับ สูง ที่ จะต้องมี ในปัจจุบัน และร้อยละ 98
ของผู้ ตอบค าถาม จัดอั นดับของการมองไปข้างหน้ า
ของผู้บริหารว่ามันเป็นการสร้างคุณภาพที่สาคัญ
ให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เขาเหล่านั้นควรจะมีใน
ปี 2000 ด้วย

ผู กพั นของลู กจ้ างในองค์ กร (EMPCOM) อย่ างเป็ น
รูปธรรมที่ชัดเจน
2. รัฐบาลไทยควรนาผลจากการวิจัยครัง้ นี้
ไปกาหนดกรอบมาตรฐานตาแหน่งเพื่อใช้ในการประเมิน
ด้ านความน่ าเชื่ อถื อของผู้ น าและคุ ณลั กษณะของ
ผู้บริหารองค์กร
3. กระทรวงอุตสาหกรรมควรส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามี บ ทบาทในการขยายธุรกิ จ
อุตสาหกรรมเซรามิ กในครอบครัว โดยการสนับสนุ น
ด้านงบประมาณในการลงทุ น และสวัสดิ การภายใน
องค์ก รให้มี ความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิ จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บ ริหารองค์ก รอุตสาหกรรมเซรามิ ก
มีการก าหนดกรอบนโยบาย วิสั ยทั ศน์ ในการพัฒนา
องค์กรอย่างมีเป้าหมายเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จใน
การประกอบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก ใน
ครอบครัว และกาหนดกรอบโครงสร้าง พันธกิจ และ
เป้าหมายภายในองค์กรอย่างชัดเจน
5. ผู้บริหารองค์กรอุตสาหกรรมเซรามิกที่
มี ความคิ ดริ เริ่ มจั ดตั้ งโรงงานอุ ตสาหกรรมเซรามิ ก
ควรเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีต่อการสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของลูกจ้าง ที่สาคัญคือ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ ดีในด้านความเป็นผู้นา ทุ่มเท ให้กาลังใจ
ลูกจ้างมี เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน
ตามสัญญาและข้อตกลง มี ปรัชญาในการดาเนินงาน
มีก ระบวนการดาเนินงานที่ ส ามารถนาองค์ก ร
สู่ความส าเร็จ ตามเป้ าหมาย กระตุ้ นให้ผู้ อื่น มี
วิสัยทั ศน์ร่วมกัน สามารถกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานสู่อนาคต ค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงองค์กร ทดสอบกับสิ่งใหม่และมีความคิดริเริ่ม
เพื่ อแก้ ปั ญหา อุ ปสรรคในการปฏิ บั ติ งาน มี ความ
สามารถให้ ผู้อื่นดาเนิ นการตามได้ โดยการให้ลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. รัฐบาลไทยควรกาหนดโครงสร้างกรอบ
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ ของผู้บ ริห ารองค์ก รให้
ชัดเจน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรก าหนด
นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกในองค์กรธุรกิ จครอบครัว
โดยการพัฒนาด้านศักยภาพของผู้สืบทอด (COMPETS)
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ก่อตั้ง (CREDITF) ด้านความ
น่ าเชื่ อถื อของผู้ สื บทอด (CREDITS) และด้ านความ
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มี ส่ วนร่วมรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ในการตั ดสิ น ใจ
ดู แลลู กจ้ างอย่ างให้ เกี ยรติ สร้ างความมั่ นใจและ
พัฒนาทั กษะใหม่ ๆ ให้ กั บลู กจ้างได้ และเป็ นผู้ ที่ มี
ความสามารถกระตุ้ นให้ ลู กจ้ างเกิ ดก าลั งใจ ยกย่ อง
สรรเสริญและให้รางวัลลูกจ้างเมื่อประสบความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ให้ก ารยอมรับ ต่อ ค่านิยมที่ ดี

ต่อองค์กร หาโอกาสเฉลิมฉลองความสาเร็จของลูกจ้าง
ให้ค ายกย่องชมเชยและสนั บสนุ นต่อการมี ส่วนร่วม
ในการทางานเป็นทีม
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