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บทคดัย่อ 
 

กำรวิจยัครัง้นี้มีควำมมุ่งหมำยเพื่อศึกษำแรงจูงใจในกำรท ำงำน วฒันธรรมองค์กร ควำมพึงพอใจในกำร
ปฏบิตังิำนทีม่ผีลต่อควำมจงรกัภกัดีต่อองคก์รของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้จิยัไดท้ ำกำรรวบรวมเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถำมกลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 400 คน สถติทิีใ่ช้
ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติที่ใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูลเชงิอนุมำน ไดแ้ก่ กำรวเิครำะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ผลกำรวจิยัพบว่ำ พนักงำน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 21 – 38 ปี ระดบักำรศกึษำปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ ฝ่ำยงำนกำรตลำด รำยได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บำท และมตี ำแหน่งเป็นพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ 
แรงจูงใจในกำรท ำงำน วฒันธรรมองค์กร และควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ วฒันธรรมองคก์ร เจนเนอเรชัน่ Y  
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Abstract 
 

This research aims to study the job motivation, organizational culture, and satisfaction affecting the 
organizational loyalty of Generation Y operational employees for Limited Public Company in the Bangkok 
metropolitan area. The data was collected by using the questionnaire and the sample of the study with 
Generation Y operational employees. The sample consisted of 400 operational employees. The research tool 
was a questionnaire, which was used to collect data from the sample group. The data were analyzed using by 
descriptive statistics, including percentage, mean, standard deviation and inferential statistics analysis, including 
multiple regression analysis. Most of employees were male, aged between 21 and 38 years old, held a 
Bachelor’s degree, marketing department, had an average monthly income of between 15,001 to 25,000 baht 
and working as employee. The results of the study found the following: The job motivation, organizational 
culture, and the satisfaction affected the organizational loyalty of Generation Y operational employees with the 
statistical significance level of 0.01, which were consistent with the hypotheses. 
 
Keywords: Motivation, Organizational Culture, Generation Y 
 
บทน า 

เจนเนอเรชัน่ Y เป็นเป็นวยัที่ก ำลงัเขำ้สู่วยัท ำงำน จึงท ำให้เข้ำมำมบีทบำทมำกขึน้ ในตลำดแรงงำนไทย 
ปจัจุบนัรำว รอ้ยละ 30 ของแรงงำนไทย และในอกีประมำณ 5 ปีขำ้งหน้ำ จะมคีนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ทีจ่ะจบกำรศกึษำ
และพรอ้มตบเทำ้เขำ้สู่ตลำดแรงงำนเพิม่ขึน้ โดยจะท ำใหม้สีดัส่วนสงูถงึ รอ้ยละ 40 ของตลำดแรงงำนไทย ถอืเป็นแรง
ขบัเคลื่อนส ำคญัขององคก์ร ในปจัจุบนัในองคก์รกจ็ะประสบกบัปญัหำทีรู่ก้นัด ีคอื คนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ออกจำกงำน
บ่อย กำรเปลีย่นงำนของคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y พบว่ำ คนรุ่นนี้โดยเฉลีย่แลว้เปลีย่นงำน 7 ครัง้ และเปลีย่นสำยอำชพี 
3 ครัง้ใน 10 ปีแรกของกำรท ำงำน ซึ่งกม็ผีลท ำให้กำรท ำงำนของบรษิัทขำดช่วง ขำดตอนไป ต้องหำคนใหม่เขำ้มำ
พฒันำกนัใหม่ตลอดเวลำ (ประคลัภ์ ปณัฑพลงักูร, 2557) ท ำให้เกิดต้นทุนในกระบวนกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์                
ที่สูงขึน้ รวมไปถงึภำพลกัษณ์ขององค์กรที่มองขำดควำมเชื่อมัน่ทัง้ภำยนอกและภำยใน ซึ่งเป็นสำเหตุทีท่ ำใหห้ลำย
องค์กรต้องหนัมำให้ควำมส ำคญักบักำรรกัษำทรพัยำกรมนุษย์ให้มำกขึ้น  โดยให้ควำมส ำคญักบัพนักงำนเพิ่มขึ้น 
(Etxioni, 1962)  

บรษิัท มหำชน จ ำกดั เป็นกจิกำรที่ต้องมกีำรจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เป็นบรษิัทขนำดใหญ่ที่มกีำร
ระดมทุนจำกภำยนอกทัง้จำกกำรขำยหุน้หรอืเอกสำรตรำสำรต่ำงๆ รวมไปถงึกำรสรำ้งรำยไดใ้นธุรกจิขำ้มชำตมิหำศำล 
แมจ้ะเป็นองคก์รขนำดใหญ่มกีำรบรหิำรจดักำรบุคลำกรภำยในองคก์รทีด่ ีแต่กย็งัประสบกบัปญัหำในเรื่องของพนกังำน
ทีม่อีตัรำกำรลำออก ทีส่งูถงึรอ้ยละ 17 ถอืว่ำสงูอยู่ในระดบัตน้ๆ เกดิจำกลูกจ้ำงทีม่ทีำงเลอืกมำก (ศริยิุพำ รุ่งเรอืงสุข, 
2560) โดยบรษิทัควรจะเน้นแกป้ญัหำใหพ้นักงำนอยู่กบัองคก์ร (ลดกำรลำออก) รวมทัง้ส่งเสรมิกำรสรำ้งทกัษะในกำร
ท ำงำนใหพ้นักงำนอย่ำงต่อเนื่อง จะเหน็ไดว้่ำบรษิทัขนำดใหญ่กม็ุ่งเน้นเรื่องของกำรรกัษำพนักงำนใหอ้ยู่กบัองคก์รไป
นำนๆ  

โดยบทบำทของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร ถือว่ำเป็นหน่วยงำนทีส่ ำคญั มกีำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมีในกำร
พฒันำกระบวนกำรผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร ไม่ว่ำจะเป็นองคก์รขนำดเลก็หรอืใหญ่ ควำมคดิทีพ่นกังำนภำยในองค์กร
ขำดควำมเชื่อมัน่และควำมภกัดต่ีอองคก์ร ส่งผลกระทบจำกตวับุคคล สู่ทมีงำน สู่หน่วยงำน และสู่องคก์ร หำกองคก์ร
ละเลยไม่ใหค้วำมส ำคญัอำจจะส่งผลเสยีหำยเพิม่มำกขึน้ จงึควรทีจ่ะเริม่แกไ้ขจำกตวับุคคลเพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบบำน
ปลำยต่อไป  
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จำกสำเหตุและปญัหำทีก่ล่ำวมำแลว้ขำ้งต้นส่งผลกระทบต่อภำคธุรกจิเป็นอย่ำงมำก จงึเป็นสิง่ทีต่้องกำรหำ
ค ำตอบว่ำสำเหตุใดพนักงำนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ในระดบัปฏบิตักิำร มคีวำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของบรษิทั มหำชน 
จ ำกดัในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยงำนวจิยัก ำหนดปจัจยัทีม่ผีลต่อควำมจงรกัภกัดขีองพนักงำนระดบัปฏบิตัิกำรกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ Y คอื แรงจูงใจในกำรท ำงำน วฒันธรรมองคก์ร และควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำน งำนวจิยัครัง้นี้จะได้
ใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นแนวทำงปรบัปรุงและพฒันำกำรจดักำรทรพัยำกรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ เพื่อเสรมิสรำ้งควำม
จงรกัภกัดขีองพนกังำนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ในระดบัปฏบิตักิำรต่อองคก์รบรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อจะรกัษำพนกังำนทีม่คีุณภำพใหอ้ยู่กบัองคก์รนำนทีส่ดุ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษำแรงจูงใจในกำรท ำงำนที่มีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร                 
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ของบรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อศึกษำวัฒนธรรมขององค์กรที่มีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร                 
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ของบรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

3. เพื่อศกึษำควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนทีม่ผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังำนระดบัปฏบิตักิำร
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ของบรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

กรอบแนวคิด 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
1.1 แรงจูงใจในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมต้องกำรควำมส ำเรจ็ ดำ้นควำมต้องกำรควำมผูกพนั ดำ้นควำม

ตอ้งกำรอ ำนำจ 
1.2 วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ด้ำนลักษณะกำรใช้อ ำนำจ ด้ำนลักษณะกำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน             

ดำ้นลกัษณะควำมเป็นเพศ ดำ้นลกัษณะควำมเป็นปจัเจกบุคคล 
1.3 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำน ได้แก่ ด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัย ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน                

ด้ำนบริษัทและกำรด ำเนินงำน ด้ำนเงินเดือน ด้ำนลกัษณะงำนที่ท ำ ด้ำนกำรบงัคบับญัชำ ด้ำนลกัษณะทำงสงัคม                   
ดำ้นกำรตดิต่อสือ่สำร ดำ้นสภำพกำรท ำงำน ดำ้นประโยชน์เกือ้กลูต่ำงๆ 

2. ตวัแปรตำม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
2.1 ควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ไดแ้ก่ ดำ้นจติใจ ดำ้นกำรคงอยู่ ดำ้นบรรทดัฐำน ดำ้นพฤตกิรรม 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. แรงจูงใจในกำรท ำงำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y 
บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

2. วฒันธรรมองค์กรมีผลต่อควำมจงรกัภกัดีต่อองค์กรของพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y 
บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

3. ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนมีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร                   
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน David McCelland (1961) ทฤษฎกีำรจงูใจ เน้นอธบิำย

กำรจูงใจของบุคคล มคีุณลกัษณะของคนที่มแีรงจูงใจ 3 ประกำร ซึ่งเชื่อว่ำเป็นสิง่ส ำคญัในกำรที่เขำ้ใจถงึพฤตกิรรม 
ของบุคคล ไดด้งันี้ 
 1. ควำมตอ้งกำรควำมส ำเรจ็ (Need for Achievement) เป็นควำมตอ้งกำรทีจ่ะท ำสิง่ต่ำงๆ ใหเ้ตม็ทีแ่ละดทีีส่ดุ
เพื่อควำมส ำเรจ็ เป็นแรงขบัเพื่อจะใหง้ำนทีท่ ำนัน้ประสบผลส ำเรจ็ดทีีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำน เป็นแรงขบั
เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมส ำเรจ็หรอืเป็นแรงจงูใจทีจ่ะกระท ำสิง่หนึ่งสิง่ใดใหด้กีว่ำและมปีระสทิธภิำพสงูกว่ำ และมผีลส ำเรจ็
ตำมควำมมุ่งหมำย 
 2. ควำมตอ้งกำรควำมผกูพนั (Need for Affiliation) เป็นควำมตอ้งกำรควำมรกั ควำมเป็นพวกพอ้ง เป็นควำม
ปรำรถนำเพื่อควำมเป็นมติรภำพ และควำมสมัพนัธท์ีส่นิทชดิชอบกนัเป็นควำมต้องกำรเพื่อสรำ้ง และรกัษำสรำ้งและ
รกัษำสมัพนัธภำพกบับุคคลอื่นกำรยอมรบัจำกบุคคลอื่น ต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องกำรสมัพนัธภำพทีด่ต่ีอ
บุคคลอื่น  
 3. ควำมตอ้งกำรอ ำนำจ (Need for Power) เป็นควำมตอ้งกำรอ ำนำจเพื่อมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น บุคคลทีม่คีวำม
ต้องกำรอ ำนำจสงูจะแสวงหำวธิทีำงเพื่อท ำใหต้นมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่น ต้องกำรใหผู้อ้ื่นยอมรบัหรอืยกย่อง ต้องกำร
ควำมเป็นผูน้ ำ และอกีอ ำนำจเรยีกว่ำรกัสถำบนั (institution drive) ตอ้งกำรงำนรวมกลุ่มกนัท ำภำรกจิใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
พวกรกัสถำบนัจงึเป็นประโยชน์แก่สงัคมมำกกว่ำพวกทีต่อ้งกำรอ ำนำจเพื่อมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร Hofstede (1991) ได้แบ่งลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รไว ้                
4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นลกัษณะกำรใชอ้ ำนำจ ดำ้นลกัษณะกำรหลกีเลีย่งควำมไม่แน่นอน ดำ้นลกัษณะควำมเป็นเพศ และ
ดำ้นลกัษณะควำมเป็นปจัเจกบุคคล โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  
 1. ด้ำนลกัษณะกำรใช้อ ำนำจ (Power Distance) หมำยถึง กำรที่บุคคลมองควำมแตกต่ำงของสถำนภำพ             
ไม่เท่ำกนั บำงวฒันธรรมมกีำรแบ่งแยกระหว่ำงผูท้ี่มสีถำนภำพทำงสงัคม เช่น เจ้ำนำยกบัลูกน้องในสงัคมที่มคีวำม
แตกต่ำงทำงอ ำนำจสงู บุคคลจะรูส้กึถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลหรอืผูบ้รหิำรจะรูส้กึว่ำตนมคีวำมเหนือกว่ำพนกังำน 
และสงัคมที่มีควำมแตกต่ำงในด้ำนอ ำนำจต ่ำ ผู้บริหำรหรือผู้ที่อยู่ในสถำนภำพสูงกว่ำจะไม่รู้สกึว่ำตนเองแตกต่ำง              
จำกพนกังำนมำกนกั  
 2. ดำ้นลกัษณะควำมเป็นปจัเจกบุคคล (Individualism/Collectivism) เน้นกำรใหค้วำมส ำคญักบัควำมตอ้งกำร
จุดมุ่งหมำย และควำมส ำเรจ็ของปจัเจกบุคคล (Individua) หรอืของกลุ่ม (Group) องค์กำรที่มคีวำมเป็นปจัเจกนิยม 
(Individualism) จะเป็นองคก์ำรทีม่คีวำมผกูพนัระหว่ำงคนในองคก์ำร ควำมซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดต่ีอกลุ่มหรอืองคก์ำร 
 3. ด้ำนลักษณะควำมเป็นเพศ (Masculine/Feminine) หมำยถึง กำรที่สงัคมให้ควำมเสมอภำคทำงเพศ                  
ในสงัคมทีม่คีวำมเสมอภำคสงู หญงิและชำยมสีทิธเิท่ำเทยีมกนั ผูห้ญงิสำมำรถเป็นหวัหน้ำของผูช้ำยได ้ในสงัคมทีห่ญงิ
และชำยแตกต่ำงกนัมำก หญงิอำจท ำงำนแต่ไดท้ ำต ำแหน่งทัว่ไป ไม่มโีอกำสเขำ้ท ำงำนเป็นหวัหน้ำเหมอืนผูช้ำยได ้ 
 4. ดำ้นลกัษณะกำรหลกีเลีย่งควำมไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) หมำยถงึ ควำมรูส้กึของคนทัว่ๆ ไป 
ทีม่คีวำมไม่แน่นอนในอนำคต และพยำยำมหลกีเลีย่งควำมเสีย่งเพื่อใหต้นเกดิควำมรูส้กึทีม่ ัน่คงปลอดภยั 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ชนิดำ ศรีบวรวิวฒัน์ (2544) อ้ำงอิงจำก 
(Gilmer. 1996) ไดแ้ยกองคป์ระกอบของควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนไว ้10 ประกำร ดงันี้ 
 1. ควำมมัน่คงปลอดภยั (Security) ไดแ้ก่ ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน กำท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยอย่ำงเตม็ที ่
ไดร้บัควำมเป็นธรรมจำกผูบ้งัคบับญัชำ 
 2. โอกำสกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน (Opportunity for Advancement) ไดแ้ก่ กำรมโีอกำสไดเ้ลื่อนต ำแหน่งไดร้บั
สิง่ตอบแทนต่อควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  
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 3. บรษิัทและกำรด ำเนินงำน (Company and Management) ได้แก่ ควำมพอใจต่อสถำนที่ท ำงำน ชื่อเสยีง 
กำรด ำเนินงำนและเพื่อนร่วมงำน กำรจดักำรโครงสรำ้งขององคก์ร กำรวำงแผนนโยบำย  
 4. เงนิเดอืน (Wage) เป็นสิง่ส ำคญัเมื่อเทยีบกนัแลว้ในกลุ่มผูท้ีท่ ำงำนในโรงงำน มกัจะก่อใหเ้กดิควำมไม่พงึ
พอใจมำกกว่ำควำมพงึพอใจ  
 5. ลกัษณะงำนที่ท ำ (Intrinsic Aspects of the job) องค์ประกอบนี้ต้องสมัพนัธก์บัควำมรู้และควำมสำมำรถ
ของผูท้ีท่ ำงำน หำกไดร้บังำนทีไ่ม่ถนดักจ็ะเกดิควำมไม่พงึพอใจในงำนทีท่ ำ 
 6. กำรบงัคบับญัชำ (Supervision) มสี่วนทีจ่ะช่วยใหผู้ท้ีท่ ำงำนมคีวำมสุขในงำนทีท่ ำ ถ้ำผูบ้งัคบับญัชำไม่ดี
อำจจะเป็นสำเหตุอนัดบัแรกเลยทีท่ ำใหพ้นกังำนขำดงำน และลำออกจำกงำน 
 7. ลกัษณะทำงสงัคม (Social Aspect of the job) เกีย่วขอ้งกบัควำมตอ้งกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรอืกำร
ใหส้งัคมยอมรบัตน ถำ้งำนใดปฏบิตังิำนร่วมกบัผูอ้ื่น ไดอ้ย่ำงมคีวำมสขุจะก่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจในงำนนัน้ 
 8. กำรติดต่อสื่อสำร (Communication) มสี่วนช่วยในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำกในกำรตดิต่อประสำนงำนกนั
ของคนในองคก์ร กำรรบั–สง่ ค ำสัง่กำรท ำรำยงำนกำรตดิต่อภำยใน และภำยนอกหน่วยงำน 
 9. สภำพกำรท ำงำน (Working Condition) ไดแ้ก่ แสง เสยีง หอ้งน ้ำ อำหำร ชัว่โมงกำรท ำงำน สภำพทีม่คีวำม
สะอำด มรีะเบยีบ ปลอดภยั  
 10. ประโยชน์เกือ้กลูต่ำงๆ (Benefit) เช่น ค่ำรกัษำพยำบำล สวสัดกิำรอำหำร วนัหยุด สวสัดกิำร อำหำร ทีอ่ยู่
อำศยั วนัหยุดพกัผ่อนต่ำงๆ เป็นตน้  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร ธนพร แยม้สุดำ (2550) ควำมจงรกัภกัด ีหมำยถงึ 
เป็นควำมรูส้กึหรอืสภำวะทำงจติของบุคคล ทีรู่ส้กึจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร สถำนทีท่ีต่นปฏบิตัอิยู่ ทุ่มเท และอุทศิตนใหก้บั
องค์กรตลอดจนรู้สกึรกั และมีควำมอบอุ่น ผูกพนัต่อองค์กร และจะปฏิบตัิงำนอยู่ในองค์กรต่อไปด้วยควำมเต็มใจ 
ประกอบดว้ย 4 ดำ้น ดงัต่อไปนี้ 
 1. ควำมภกัดต่ีอองคก์รดำ้นจติใจ หมำยถงึ ควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกลำ้ทีจ่ะท ำงำนเพื่อองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 
มเีจตนำทีด่ต่ีอองคก์ร เพื่อทีจ่ะปฏบิตังิำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยขององคก์ร 
 2. ควำมภกัดต่ีอองคก์รดำ้นควำมคงอยู่ หมำยถงึ กำรทีบุ่คลำกรมแีนวโน้มทีจ่ะท ำงำนในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 
ไม่เปลีย่นแปลงโยกยำ้ยทีท่ ำงำน เพรำะไดร้บัตอบแทนจำกองคก์รคุม้ค่ำทีจ่ะยงัคงอยู่ต่อไป 
 3. ควำมภกัดต่ีอองคก์รดำ้นบรรทดัฐำน หมำยถงึ ตัง้ใจทีจ่ะอุทศิตนใหก้บัองคก์ร เป็นขอ้ผูกมดัดำ้นจรยิธรรม
ภำยในของบุคลำกรทีม่ต่ีอองคก์ร คอืบุคลำกรรูส้กึว่ำเมื่อเขำ้ไปเป็นสมำชกิกต็้องมคีวำมยดึมัน่ผกูพนัและจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร 
 4. ควำมภักดีต่อองค์กรด้ำนพฤติกรรม หมำยถึง พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ให้ควำมช่วยเหลอื
องคก์รในดำ้นต่ำงๆ อย่ำงเตม็ควำมรู ้ควำมสำมำรถ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังำนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y มชี่วงอำยุ พ.ศ.2523 - 2540 หรอืช่วง
อำยุอยู่ระหว่ำง 21-38 ปี (ชใูจ, 2561) 

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยั คอื พนกังำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ทีท่ ำงำนบรษิทั มหำชน จ ำกดั 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจ ัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรค ำนวณสูตร Taro Yamane (1967) โดยใช้จ ำนวน               
400 คน ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% ควำมคลำดเคลื่อนไม่เกนิ 5% (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ, 2544:74)  
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วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำรหำขอ้มูลบรษิทั มหำชน จ ำกดั 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้จ ำนวน 525 ผู้วิจ ัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 5 เขต ได้แก่ เขตสำทร เขตห้วยขวำง                 
เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตบำงรัก โดยเลือกจำกเขตที่มีจ ำนวนบริษัท มหำชน จ ำกัดมำกที่สุด 5 เขต                                 
ในกรุงเทพมหำนคร  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจำกจ ำนวน 5 เขต ที่ผู้วิจยัได้
เลอืกมำจำกเขตทีม่บีรษิทั มหำชน จ ำกดัมำกทีส่ดุในกรุงเทพมหำนคร ผูว้จิยัท ำกำรจบัฉลำกเลอืกบรษิทั มหำชน จ ำกดั 
เขตละ 3 บรษิทั  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกำรก ำหนดโควตำส ำหรบัจ ำนวนตวัอยำ่ง
ทีต่อ้งกำรศกึษำ 5 เขต โดยก ำหนดใหเ้กบ็ตวัอย่ำงตำมพืน้ทีใ่นจ ำนวน 80 ชุด/เขต จำกกลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมด 400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี  4 การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยกำรแจก
แบบสอบถำมให้กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้คอื พนักงำนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y ที่ท ำงำนบรษิัท มหำชน จ ำกดัอยู่แต่ละองค์กร               
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ทีไ่ดก้ ำหนดไวจ้นครบ 400 คน 
 การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ในกำรเสนอกำรวเิครำะหข์อ้มูลและกำรแปลผล กำรวเิครำะหข์อ้มูลของ
กำรวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดว้เิครำะหแ์ละน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงประกอบค ำอธบิำยโดยเรยีงล ำดบัหวัขอ้เป็น  2 ส่วน 
ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน โดยแบ่งผลกำรวเิครำะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที่ 1 กำรวเิครำะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ไดแ้ก่ 
เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ ฝำ่ยงำน และรำยไดส้ว่นตวัต่อเดอืน 
  ตอนที ่2 กำรวเิครำะหข์อ้มลูแรงจงูใจในกำรท ำงำน 
  ตอนที ่3 กำรวเิครำะหข์อ้มลูวฒันธรรมองคก์ร 
  ตอนที ่4 กำรวเิครำะหข์อ้มลูควำมพงึพอใจปฏบิตังิำน 
    ตอนที ่5 กำรวเิครำะหข์อ้มลูควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
 สว่นที ่2 กำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิอนุมำน เพื่อทดสอบสมมตฐิำน จ ำนวน 3 ขอ้ ดงันี้ 

สมมติฐำนข้อที่ 1 แรงจูงใจในกำรท ำงำนมผีลต่อควำมจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดบัปฏบิตัิกำร                       
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

สมมติฐำนข้อที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร                 
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

สมมติฐำนขอ้ที่ 3 ควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์จ ำนวน 400 คน มรีำยละเอยีด ดงันี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.25 อำยุระหว่ำง 21 – 26 ปี มจี ำนวน 244 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.00 ระดบักำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ มจี ำนวน 259 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.75 ฝ่ำยงำน
กำรตลำด มีจ ำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 รำยได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 25,000 บำท มีจ ำนวน                 
183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.80 
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 2. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในกำรท ำงำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบักำรให้ควำมส ำคญัต่อ
แรงจูงใจในกำรท ำงำนโดยรวม อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.82 หำกพจิำรณำเป็นรำยขอ้ ผูต้อบแบบสอบถำม              
มกีำรใหค้วำมส ำคญั แรงจูงใจในกำรท ำงำน ดำ้นควำมต้องควำมส ำเรจ็ ในเรื่องกำรไดร้บังำนทีท่้ำทำยควำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มที่ อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.89 รองลงมำคอื แรงจูงใจในกำรท ำงำน ด้ำนควำมต้องกำรอ ำนำจ                 
ในเรื่องกำรไดม้อี ำนำจในกำรตดัสนิใจในงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยอย่ำงเตม็ที่ อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.84 และ
แรงจูงใจในกำรท ำงำน ดำ้นควำมต้องควำมส ำเรจ็ ในเรื่องไดท้ ำงำนทีต่้องพยำยำมหำวธิใีนกำรปรบัปรุงและแกไ้ขงำน 
ทีป่ฏบิตัอิยู่ตลอดเวลำ อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.83 ตำมล ำดบั 
 3. กำรวเิครำะหข์อ้มูลวฒันธรรมองค์กร พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบักำรรบัรู้วฒันธรรมต่อวฒันธรรม
องค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.81 หำกพิจำรณำเป็นรำยข้อ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรให้
ควำมส ำคัญ วัฒนธรรมองค์กร ด้ำนลักษณะกำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน ในเรื่องยินดีปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
กฎเกณฑท์ีอ่งคก์รไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.96 รองลงมำคอื วฒันธรรมองคก์ร 
ด้ำนลกัษณะกำรใช้อ ำนำจ ในเรื่องกำรตัดสนิใจภำยในองค์กรจะขึน้อยู่กบัผู้บงัคบับญัชำเป็นหลกั อยู่ในระดบัมำก                  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.95 และวฒันธรรมองค์กร ด้ำนลกัษณะกำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน ในเรื่องกำรท ำงำนตำม              
ควำมคดิเหน็จำกผูม้ปีระสบกำรณ์ อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.88 ตำมล ำดบั  

4. ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูควำมพงึพอใจปฏบิตังิำน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมรีะดบัควำมพงึพอใจต่อควำม
พงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนโดยรวม อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.90 ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรใหค้วำมส ำคญั
ควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตัิงำน ด้ำนติดต่อสื่อสำร ในเรื่องสำมำรถพูดคุยและใหค้ ำแนะน ำกบัเพื่อนรวมงำนได้ และ  
ดำ้นลกัษณะงำนทีท่ ำ ในเรื่องภำระควำมรบัผดิชอบในงำนมคีวำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนของท่ำนในปจัจุบนั อยู่ใน
ระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกนั เท่ำกบั 4.01 รองลงมำคอื ควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตัิงำน ด้ำนประโยชน์เกื้อกูลต่ำงๆ               
ในเรื่องสวสัดกิำรต่ำงๆ ที่ได้รบัเหมำะสมกบักำรท ำงำนของท่ำน อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.97 และควำม               
พึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนลกัษณะงำนที่ท ำในเรื่องงำนที่ได้ปฏิบตัิสำมำรถพฒันำควำมรู้ ควำมช ำนำญ และ
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ได้ และด้ำนผู้บงัคบับญัชำ ในเรื่องผู้บงัคบับญัชำบริหำรงำนอย่ำงเป็นธรรม อยู่ในระดบัมำก              
มคี่ำเฉลีย่เท่ำกนั เท่ำกบั 3.95 ตำมล ำดบั 

5. ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลควำมจงรกัภกัดต่ีอองค์กร พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบัควำมจงรกัภกัดต่ีอ
ควำมจงรกัภกัดต่ีอองค์กรโดยรวม อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.82 ผู้ตอบแบบสอบถำม ให้ควำมส ำคญัเรื่อง
ควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดำ้นควำมคงอยู่ ในเรื่องสำมำรถยอมรบักำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ เพื่อกำรพฒันำขององค์กร 
อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.93 รองลงมำคอื ควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดำ้นจติใจ ในเรื่องหำกมผีูใ้ดกล่ำวว่ำ
ร้ำยต่อองค์กร จะชี้แจงเพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจที่ถูกต้อง อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.92 และควำมจงรกัภกัดี                
ต่อองค์กร ด้ำนพฤติกรรม ในเรื่องเต็มใจที่จะทุ่มเทก ำลังในกำรท ำงำน เพื่อช่วยให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ                 
อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.87 ตำมล ำดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานข้อท่ี 1 แรงจูงใจในกำรท ำงำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงำนระดบัปฏบิตัิกำร           
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ แรงจูงใจในกำรท ำงำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงำนระดบั
ปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้โดยแรงจูงใจในกำรท ำงำนเป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก ำหนดควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของ
พนักงำนระดบัปฏบิตัิกำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิัท มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร กล่ำวคอื หำกองค์กร                 
มกีำรใหค้วำมส ำคญัต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพิม่ขึน้จะมผีลท ำใหค้วำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
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งำนวจิยัของรุจริำ เรอืงวไิลกฤตย์ (2556) ศกึษำเรื่อง กำรศกึษำลกัษณะส่วนบุคคล วฒันธรรมองค์กร และแรงจูงใจ               
ที่มีผลต่อควำมจงรักภักดีในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร บริษัททีพีไอ โพลีน จ ำกัด (มหำชน)  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ วัฒนธรรมองค์กร และแรงจูงใจมีผลต่อควำมจงรักภักดีในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับ
ปฏบิตักิำร บรษิทัทพีไีอ โพลนี จ ำกดั (มหำชน) 

สมมติฐานข้อท่ี 2 วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร                   
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ วฒันธรรมองค์กรมีผลต่อควำมจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงำนระดบั
ปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็นปจัจัยที่เป็นตัวก ำหนดควำมจงรักภักดีต่อองค์กร                    
ของพนกังำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร กล่ำวคอื หำกองคก์ร
มกีำรใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ใีหก้บัพนกังำน จะท ำใหพ้นกังำนรบัรูถ้งึวฒันธรรมองคก์รเพิม่ขึน้ 
จะมผีลใหค้วำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั ซึง่สอดคลอ้งกบั งำนวจิยัของศริลิกัษณ์ เพชรหมู่ (2558) ศกึษำ
เรื่อง แรงจูงใจในกำรท ำงำน กำรอบรม และวฒันธรรมในองคก์รทีม่ผีลต่อควำมจงรกัภกัดขีองพนักงำน บรษิทั ออรจิิน้ 
พรอ็พเพอร์ตี้ จ ำกดั (มหำชน) ผลกำรวจิยัพบว่ำ แรงจูงใจในกำรท ำงำน กำรอบรม และวฒันธรรมในองค์กรมผีลต่อ
ควำมจงรกัภกัดขีองพนกังำน บรษิทัออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนมผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำร
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำนมผีลต่อควำมจงรกัภักดีต่อองค์กรของ
พนกังำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้โดยควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำน เป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก ำหนดควำม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y บรษิทั มหำชน จ ำกดั ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
กล่ำวคอื หำกพนักงำนรูส้กึพงึพอใจในกำรท ำงำนเพิม่ขึน้จะมผีลท ำใหค้วำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั งำนวจิยัของนันทน์ภสั ช ำนำญเพชร (2557) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัควำมภกัดขีองพนักงำนทีม่ต่ีอธนำคำรสแตนดำรด์
ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผลกำรวจิยัพบว่ำ ปจัจยัควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนมผีลต่อควำม
ภกัดขีองพนกังำนธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

1. ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำน เพื่อรกัษำบุคลำกรให้อยู่กบัองค์กรต่อไป โดยคนในเจนเนอเรชัน่ Y               
ให้ควำมส ำคัญในเรื่องหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ บำงครัง้ได้งำนที่ไม่ตรงกับควำมสำมรถ หรืองำนที่ท ำมีควำมรู้สกึ                
เบื่อหน่ำย จ ำเจ ไม่สนุกกับงำน ท ำให้พนักงำนไม่ได้มีกำรพัฒนำตัวเอง จึงควรเปิดโอกำสให้มีกำรเปลี่ยนแปลง
ปรบัเปลีย่นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ อำจจะท ำกบัหน่วยงำนทีต่้องใชค้วำมสำมำรถทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่จะท ำเป็นกำรเปิด
โอกำสให้กบัพนักงำนเรยีนรู้งำนใหม่ๆ และพฒันำควำมสำมำรถให้เพิม่ขึน้ได้ด้วย พนักงำนมโีอกำสท ำงำนที่หลำย
หลำยและทีต่นเองมคีวำมสนใจภำยในองคก์ร แทนทีจ่ะไปมองหำโอกำสเปลีย่นงำนไปท ำงำนกบัองคก์รอื่นๆ อำจจะท ำ
กำรพดูคุยกบัพนกังำนแต่ละคนเพื่อประเมนิ  ถงึควำมพงึพอใจในองคก์ร งำนทีท่ ำ และเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั หรอือำจจะท ำ
กำรประเมนิผ่ำนระบบ ควรจะต้องมชี่องทำงเพื่อรอ้งเรยีน ร้องทุกขใ์หก้บัพนักงำนอย่ำงอสิระเพื่อแจง้ถงึปญัหำให้กบั
ผูบ้รหิำรและด ำเนินกำรแกไ้ข พนักงำนจะรูส้กึว่ำองคก์รใหค้วำมส ำคญักบัพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมและองคก์รมี
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
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2. วฒันธรรมองคก์ร ในเรื่องกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและกฎเกณฑข์ององคก์ร ควรทีจ่ะใหพ้นกังำนไดม้โีอกำส
ออกควำมคิดเห็นเกี่ยวกบักฎเกณฑ์และนโยบำย อำจจะมีกำรท ำเงื่อนไขกบัพนักงำนในเรื่องของเวลำกำรท ำงำน               
ว่ำสำมำรถเข้ำงำนกี่โมงก็ได้ แต่ต้องท ำงำนให้ครบ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรืออำจจะจดักำรแข่งขนัวำงระบบกฎเกณฑ์
นโยบำยให้แต่ละแผนกคิดแบบแผนมำเพื่อพิจำรณำน ำมำใช้งำนได้จริง ท ำให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมกับองค์กร           
มำกยิ่งขึ้น ให้โอกำสในกำรตัดสินใจงำนที่ได้รบัมอบหมำย โดยเมื่อผู้บงัคับบญัชำให้โอกำสพนักงำนได้ตัดสนิใจ                
ในกำรท ำงำนแลว้ไม่ควรเขำ้ไปกำ้วก่ำยในงำนของลูกน้องทีม่อบหมำยไปแลว้ และกำรพฒันำงำนโดยใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง 
กำรสอนงำน ซึง่กำรพฒันำพนกังำนจะเป็นแบบตวัต่อตวัเพื่อทีจ่ะลงลกึในทกัษะ วธิคีดิวธิกีำรท ำงำนในแง่มุมต่ำงๆ โดย
เน้นผลลพัธ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำรให้เกดิขึน้ในตัวพนักงำน ส ำหรบักำรพฒันำพนักงำน เพื่อให้เกดิทกัษะ               
ในกำรท ำงำนที่แท้จรงิ และเกดิกำรเปลี่ยนทัง้ด้ำนควำมคดิ พฤติกรรมต่ำงๆ กำรพฒันำโดยให้พนัก งำนได้มโีอกำส           
ไดค้ดิ และท ำงำนจรงิจะเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ 

3. แรงจงูใจในกำรท ำงำน ควรใหค้วำมส ำคญัในเรื่อง องคก์รควรมอบหมำยงำนทีม่คีวำมทำ้ทำยควำมสำมำรถ 
เพื่อพนกังำนจะไดรู้ส้กึว่ำตวัเองส ำคญัและเป็นสว่นหนึ่งกบัองคก์ร เพรำะกำรไดร้บังำนที่ ทำ้ทำ้ยเป็นกำรเพิม่ศกัยภำพ
ให้กบัพนักงำนอกีทำงหนึ่ง กำรมอบหมำยงำนที่มคีวำมท้ำทำยมำกขึ้นก็เป็นวธิทีี่จะช่วยพฒันำพนักงำนในองค์กร              
ได้เช่นกนั แต่ต้องระวงัเนื่องจำกพนักงำนบำงคนอำจจะไม่คิดว่ำกำรท ำงำนที่ยำกเป็นกำรพฒันำ มองว่ำเป็นกำร               
โยนงำน และกลัน่แกลง้ได ้ดงันัน้จะต้องมกีำรสื่อสำรพูดคุยกนัอย่ำงดเีป็นเขำ้ใจเหตุผลในกำรมอบหมำยงำนทีช่ดัเจน 
กำรปรับเปลี่ยนงำนที่มีคุณค่ำมำกขึ้น  กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำเป็นสิ่งที่ท ำให้พนักงำนรู้สึกถึง                    
กำรสนับสนุนและเปิดทำงให้พนักงำนได้ประสบควำมส ำเร็จ รวมไปถึงกำรให้โอกำสในกำรเป็นผู้น ำของกลุ่มหรอื
หน่วยงำนกเ็ป็นส่วนส ำคญัเพรำะท ำใหพ้นักงำนจะรูส้กึว่ำตวัเองมตีวัตนในองคก์ร และรวมไปถงึกำรไดเ้ลื่อนต ำแหน่ง  
ในกำรท ำงำนให้สูงขึ้นก็ท ำให้พนักงำนอยำกอยู่กับองค์กร โดยกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนเลื่อนต ำแหน่ง                 
สูงขึน้ไป ดกีว่ำกำรรบัสมคัรพนักงำนใหม่เพื่อมำเป็นหวัหน้ำของคนที่ท ำงำนอยู่เดมิ รวมถึงกำรหลกีเลี่ยงกำรปลด
พนักงำนหรอืใหอ้อกจำกงำน เพรำะจะส่งผลกระทบต่อพนักงำนทีย่งัอยู่รูส้กึถงึควำมไม่มัน่คงขององคก์ร ปจัจยัทุกตวั            
ทีไ่ดก้ล่ำวมำขำ้งตน้นัน้ มสีว่นส ำคญัทีจ่ะท ำใหพ้นกังำนเกดิควำมจงรกัภักดต่ีอองคก์รทัง้สิน้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. กำรศกึษำวจิยัครัง้นี้เป็นกำรศกึษำเฉพำะกลุ่มตวัอย่ำงทีอ่ำศยัในกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ ดงันัน้กำรศกึษำ
ครัง้ต่อไปควรศกึษำกลุ่มตวัอย่ำงทีอ่ยู่ในต่ำงจงัหวดั 

2. ควรมีกำรศึกษำเชิงลึกถึงสำเหตุที่พนักงำนขำดควำมจงรกัภักดีต่อองค์กรโดยท ำกำรศึกษำข้อมูลวชิยั              
เชงิปรมิำณกบักำรศกึษำขอ้มลูในเชงิคุณภำพ ไดแ้ก่ กำรสมัภำษณ์ จดักลุ่มสนทนำ  

3. ควรเพิ่มค ำถำมปลำยเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของพนักงำนในแบบสอบถำมเพื่อจะ ได้น ำ
ขอ้เสนอแนะดงักล่ำว ใชป้ระกอบพจิำรณำส ำหรบักำรพฒันำหรอืปรบัปรุงสว่นต่ำงๆ 

4. ควรมกีำรท ำวจิยัเป็นระยะๆ เพื่อน ำผลทีไ่ดจ้ำกกำรวจิยัใชใ้นกำรปรบัปรุงกำรบรหิำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
5. กำรศึกษำวิจัยครัง้นี้หำกเป็นไปได้ควรมีกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือ

บรษิทัเอกชนเพิม่เตมิ หรอืระดบังำนอื่นๆ เช่น ระดบัหวัหน้ำงำน เป็นต้น เพื่อใหส้ำมำรถมองเหน็ควำมแตกต่ำงของ
ปจัจยัทีม่ผีลต่อควำมจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
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