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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้นี้ ใช้ตัวอย่างที่ในการวิจัยครัง้นี้ คือ พนักงานบริษัทข้ามชาติในย่านถนนเพชรบุรี อโศก 
รชัดาภเิษก พระราม 9 จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดยีว และการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติวิเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 32 – 41 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้รวมต่อเดือน  45,001 บาท ขึ้นไป และมี
ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานกบัองค์กรมากกว่า 6 ปีขึน้ไป แรงจูงใจในการท างานทัง้ปจัจยัจูงใจและปจัจยัค ้าจุนของ
พนกังาน และความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนกังานทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดร้วมต่อเดอืน ระยะเวลาในการ
ปฏบิตัิงานกบัองค์กรแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ด้านความเชื่อมัน่
อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
องคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั แรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิของ
องคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
  
ค าส าคญั: แรงจงูใจในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ร  บรษิทัขา้มชาต ิ
 

Abstract 
 

The sample consisted of four hundred employees of multinational companies in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect data. The data was analyzed 
by the following statistical method: percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance, 
Brown-Forsythe and Multiple Regression Analysis. The results found that most of the respondents were female, 
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aged between thirty- two to forty-one years of age, with a Bachelor's degree, single, with a monthly income of 
over 45,001 Baht and with over six years of work experience. The overall opinions on motivation at work which 
composed of motivation factor, hygiene factor and job engagement were at a high level.  

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows:  employees of multinational 
companies of different ages, genders, educational levels, average income per month, and work experience 
resulted in different job engagement among employees in terms of strong belief in and acceptance of the goals 
and values of the organization, the willingness to make a strong effort in helping the organization achieve its 
goals, and the strong desire to maintain their membership in the  organization at statistically significant levels 
of 0. 01 and 0. 05, respectively.  The factor of motivation influenced the job engagement among employees in 
terms of strong belief in and the acceptance of the goals and values of the organization, the willingness to 
make a strong effort in helping the organization to achieve its goals, and the strong desire to maintain their 
membership in the organization at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
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บทน า 
ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร                 

ทีว่างไวน้ัน้ ต้องอาศยัทรพัยากรการบรหิารทีส่ าคญั 4 ประการ คอื บุคลากร (Man) เงนิทุน (Money) วสัดุและอุปกรณ์ 
(Material) และการจดัการ (Management) ในบรรดาทรพัยากรการบรหิารทีก่ล่าวมาขา้งตน้ “บุคลากร” เป็นทรพัยากร
ทีส่ าคญัทีสุ่ดในการบรหิารงาน เนื่องจากบุคลากรเป็นผูน้ าทรพัยากรทีเ่หลอื อนัไดแ้ก่ เงนิทุน, วสัดุและอุปกรณ์ และ
การจดัการ มาใชใ้นกระบวนการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีอ่งคก์รตอ้งการ ดงันัน้ หลายๆ 
องคก์รจงึใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารทรพัยากรบุคลากรเป็นอนัดบัแรกเมื่อองคก์รได้คดัเลอืกบุคลากรทีม่คีุณสมบตัิ
และความสามารถตามทีต่อ้งการเขา้มาร่วมงาน องคก์รจงึตอ้งการทีจ่ะรกัษาบุคลากรให้อยู่กบัองคก์รใหน้านทีส่ดุ  
 ปญัหาการลาออกของพนักงาน อนัเน่ืองจากพนักงานไม่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรเป็นเรื่องที่หลายองค์กร
ต้องการแกไ้ข หากพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองคก์ร กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะอยู่กบัองคก์รนานกว่า และเตม็ใจทีจ่ะท างาน
เต็มความสามารถเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้นอกจากนัน้ ความผูกพนัยงัส่งผลต่อพฤตกิรรมและประสทิธภิาพใน
การท างานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป เมื่อคนมีความผูกพนัต่อองค์กร ก็จะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม
ต่อเน่ือง หรอืความคงเสน้คงวาในการท างาน ดงันัน้ องคก์รและผูบ้รหิาร ควรคน้หาสาเหตุว่าอะไรคอืปจัจยัส าคญัทีม่ี
อทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์รและการลาออกของพนักงาน ผลการส ารวจของวลิลสิ ทาวเวอร์ วทัสนั สาเหตุการ
ลาออกของพนักงานสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความต้องการเงนิเดอืนที่สูงขึน้ , โอกาสความก้าวหน้าในอาชพี และ 
ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าหรอืผูจ้ดัการ ซึง่อตัราการลาออกของพนักงานในไทยประจ าปี 2560 อยู่ที ่12% ซึง่เท่ากบัปี 
2559 (อารว์ายทไีนน์.2560. สบืคน้เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2561: ออนไลน์)  สาเหตุการลาออกตามทีก่ล่าวขา้งตน้นัน้ เป็น
ส่วนหน่ึงของปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุนตามทฤษฏแีรงจงูใจในการท างานของเฮอรเ์บริกซ ์หากผูบ้รหิารต้องการรกัษา
พนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพ, ลดอตัราการลาออกของพนกังาน และป้องกนัปญัหาสมองไหลไปยงัองคก์รอื่นๆ ผูบ้รหิารจงึ
ควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหม้คีวามเหมาะสมกบับุคลากร เพื่อใหพ้นักงานเกดิความผกูพนั
ต่อองคก์รในระยะยาว ซึง่ความส าคญัของความผูกพนันัน้มเีสถยีรภาพมากกว่าความพงึพอใจ สามารถสะทอ้นถึงผล
โดยทัว่ไปทีบุ่คคลสนองตอบต่อองคก์รโดยสว่นรวม ในขณะทีค่วามพงึพอใจในการท างานสะทอ้นถงึการตอบสนองของ
บุคคลต่องาน นอกจากน้ีความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัชีท้ีด่ถีงึความมปีระสทิธภิาพขององคก์ร (Steers.1977: 48)   
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 เป็นทีท่ราบกนัดวี่า ประเทศไทยมรีายไดม้าจากการลงทุนของบรษิทัขา้มชาต ิซึง่มูลค่าการลงทุนจากบรษิทั
ขา้มชาตใินประเทศไทยในปี 2560 มมีูลค่าถงึ 282,696 ลา้นบาท มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ 12% เมื่อเทยีบกบัปี 2559 
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน. 2560. สบืคน้เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2561) และดว้ยการเตบิโตขยายตวัของ
เศรษฐกิจที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีทัง้จากบริษัทเดิมและบริษัทใหม่ ท าให้พื้นที่ของส านักงานหรือออฟฟิศใน
กรุงเทพฯ ไม่เพยีงพอ มกีารขยายตวัย่านศนูยก์ลางธุรกจิใหม่ (New Central Business District) คอื ย่านถนนเพชรบุร ี
อโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 เน่ืองจากเป็นจุดเชื่อมต่อการเดนิทางทีส่ าคญัหลากหลาย ทัง้ระบบรถไฟฟ้า BTS, MRT, 
Airport Rail link มกีารคมนาคมสะดวก มกีารพฒันาทีด่นิเพื่อทีอ่ยู่อาศยั ห้างสรรพสนิค้าเกดิขึน้ นอกจากนี้ พื้นที่ใน
ย่านดังกล่าว ยังสามารถพฒันาพื้นที่ที่เหลือส าหรบัรองรับการขยายโครงการของเมกะโปรเจคต่างๆ ในอนาคต 
(Estopolis. 2560. สบืคน้เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2561: ออนไลน์) 
 จากขอ้มูลทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาถงึแรงจงูใจในการท างานในดา้นปจัจยัจงูใจและปจัจยั
ค ้าจุนตามทฤษฏสีองปจัจยัของเฮอรเ์บริกซ ์ว่าส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ซึง่อา้งองิจากทฤษฏคีวาม
ผูกพนัต่อองคก์รของสเตยีร ์โดยต้องการทีจ่ะศกึษาถงึความคดิเหน็ของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินย่านถนนเพชรบุร ี
อโศก รชัดาภิเษก พระราม 9 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่องค์กรขา้มชาตแิละเพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการศกึษางานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องแรงจงูใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา ย่านถนน
เพชรบุรี อโศก รชัดาภิเษก พระราม 9 จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพสมรส รายไดร้วมต่อเดอืน และระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติ               
ในกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา ถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 2. พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 4. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 5. พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทข้ามชาติใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 6. พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาติ
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 7. แรงจูงใจในการท างานประกอบด้วยปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนักงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร 
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 8. แรงจูงใจในการท างานประกอบด้วยปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนักงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิในกรุงเทพมหานคร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร 
 9. แรงจูงใจในการท างานประกอบด้วยปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนักงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานบรษิัทขา้มชาต ิในกรุงเทพมหานคร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็น
สมาชกิขององคก์ร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัขออา้งองิจาก กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548) และ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) กล่าวถงึพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดร้วมต่อเดอืน และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรม
เกีย่วกบัการท างานทีแ่ตกต่างกนัไป น ามาประยุกตเ์พื่อศกึษาในงานวจิยัแรงจงูใจในการท างานทีส่่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา ย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน ผูว้จิยัของอา้งองิจาก เฮอรซ์เบริก์ (Herzberg.1990 
อา้งถงึ สมยศ นาวกีาร. 2540) ไดส้รุปถงึความตอ้งการของคนในองคก์ร หรอืการจงูใจจากการท างาน ว่าความพอใจใน
งานทีท่ าและความไม่พอใจในงานทีท่ า ไม่ไดม้าจากปจัจยักลุ่มเดยีวกนั แต่มสีาเหตุมาจาก 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัจงูใจ ใน
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
และปจัจยัค ้าจุน ในด้านเงนิเดอืน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และด้าน
ความมัน่คงในงาน และเพื่อศกึษาว่าปจัจยัใดส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิัทขา้มชาตใินกรุงเทพ
มหานคร กรณีศกึษา ย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กร ผู้วิจ ัยของอ้างอิงจาก สเตียร์ (Steers. 1977) ที่
กล่าวถึงความผูกพนัต่อองค์กร การแสดงตนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองค์กร และเต็มใจที่จะอุทิศก าลงักายและ
ก าลงัใจเพื่อเขา้ร่วมในกจิกรรมขององคก์ร ในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
รกัษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชกิขององค์กร ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้หาค าตอบเกีย่วกบัแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา ย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก   
พระราม 9 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื พนกังานบรษิทัขา้มชาตใินย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื พนกังานบรษิทัขา้มชาตใินย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรของ ทาโร ยามาเน่ (ประคอง กรรณสูตร. 2538) และเพื่อให้การเก็บข้อมูลของแบบสอบถามครอบคลุม
สมบรูณ์ จงึเพิม่จ านวนตวัอย่าง 4% ของกลุ่มตวัอย่าง ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้เท่ากบั 400 คน 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างของการวจิยั โดยใชว้ธิแีบบหลายขัน้ตอน ดงันี้  
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการก าหนดเลือกสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างจากอาคารสถานทีท่ างาน ในย่ายท าเลธุรกจิทีส่ าคญัแห่งใหม่ NEW CBD (Central Business District) ไดแ้ก่ 
ย่านถนนเพชรบุร ีอโศก รชัดาภเิษก พระราม 9 รายละเอยีดสถานทีด่งันี้ 1. ถนนเพชรบุร ีไดแ้ก่ อาคารอติลัไทย ทาว
เวอร ์และอาคารชาญอสิสระ ทาวเวอร ์2 2. อโศก ไดแ้ก่ อาคาร Exchange Tower และอาคาร Interchange tower 3. 
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รชัดาภิเษก ได้แก่ อาคาร AIA Tower  4. พระราม 9 ได้แก่ อาคาร G Tower อาคาร The 9th towers และอาคาร 
Unilever house 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกตามความเตม็ใจของพนักงานบรษิทัขา้มชาตทิีจ่ะใหข้อ้มลู โดยการเกบ็ขอ้มลูเป็นไปตามทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ตอน
ที ่1 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู และจะแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานบรษิทัขา้มชาตเิท่านัน้ โดยจะ
สอบถามก่อนว่าเป็นพนกังานบรษิทัขา้มชาตหิรอืไม่ ถา้ใช่จะใหท้ าแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 สว่นคอื 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงขอ้เดยีว 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน รวมจ านวน 24 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

อนัตรภาคชัน้  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิรวมจ านวน 9 ขอ้ โดยใช้

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่าใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้  
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสอื บทความทางวชิาการ 

วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอย่าง 

การจดักระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การตรวจสอบขอ้มูล โดยการตรวจสอบความสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่

ไม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลอืกเฉพาะทีส่มบรูณ์เท่านัน้ 
2. ท าการลงรหัส ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน าข้อมูลบันทึกลงใ นเครื่อง

คอมพวิเตอร ์
3. วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์โดยการหาความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
4.2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviations) 
4.3 การวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัทขา้มชาติในกรุงเทพมหานคร โดยการหา

ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test, One-way analysis of variance, 

Brown-Forsythe และวธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  
   4.4.1. สมมตฐิานที ่1 พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแตกต่าง
กนั โดยใชส้ถติ ิIndependent sample t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม   
   4.1.2 สมมตฐิานที ่2 พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานแตกต่าง
กนั โดยใช้สถิติ One-way analysis of variance ในกรณีที่ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั และใช้ Brown-
Forsythe test ในกรณีทีค่่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั  
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   4.1.3 สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-way analysis of variance ในกรณีทีค่วามแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
และใช ้Brown-Forsythe test ในกรณีทีค่่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั  
   4.1.4 สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-way analysis of variance ในกรณีทีค่วามแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
และใช ้Brown-Forsythe test ในกรณีทีค่่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั  
   4.1.5 สมมติฐานที่ 5 พนักงานที่มรีายได้รวมต่อเดือนแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-way analysis of variance ในกรณีทีค่วามแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
และใช ้Brown-Forsythe test ในกรณีทีค่่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั  
   4.1.6 สมมตฐิานที ่6 พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์รแตกต่างกนั มคีวามผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-way analysis of variance ในกรณีทีค่วามแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
แตกต่างกนั และใช ้Brown-Forsythe test ในกรณีทีค่่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
   4.1.7 สมมตฐิานที่ 7 แรงจูงใจในการท างานประกอบดว้ยปจัจยัจงูใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนักงาน
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  
   4.1.8 สมมตฐิานที่ 8 แรงจูงใจในการท างานประกอบดว้ยปจัจยัจงูใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนักงาน
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร โดยใช้
วธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
   4.1.9 สมมตฐิานที ่9 แรงจูงใจในการท างานประกอบดว้ยปจัจยัจงูใจ และปจัจยัค ้าจุนของพนกังาน
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 อายุ 32 – 41 ปี จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

52.00 ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.75 สถานภาพโสด จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 
รายไดร้วมต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร
มากกว่า 6 ปีขึน้ไป จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.25    

ปัจจยัจูงใจโดยรวม พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 และรายด้าน พนักงาน              
มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสงูทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั  
นบัถอื และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 4.01 3.88 และ 3.81 ตามล าดบั 

 ปัจจยัค า้จุนโดยรวม พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92และรายด้าน พนักงาน               
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเงนิเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 3.94 3.91 และ 3.77 ตามล าดบั 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทัข้ามชาติโดยรวม อยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้น
ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไว้ซึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 3.85 และ 3.69 
ตามล าดบั 
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 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดงัน้ี  
ตาราง 1 ทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตวัแปรตน้ ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรง
กลา้และการยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร 

ดา้นความเตม็ใจที่
จะทุม่เทความ
พยายามอย่าง
มากเพื่อองคก์ร 

ดา้นความปรารถนา
อย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษา
ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิ

ขององคก์ร 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์    
เพศ 0.397 0.005** 0.055 
อาย ุ 0.000** 0.000** 0.002** 
ระดบัการศกึษา 0.029* 0.250 0.561 
สถานภาพสมรส 0.170 0.240 0.343 
รายไดร้วมต่อเดอืน 0.017* 0.024* 0.281 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 0.002** 0.154 0.049* 

 

ตาราง 2 ทดสอบสมมตฐิาน ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
ตวัแปร B SE t Sig. 

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (x2)  0.130 0.060 2.166 0.031* 
ดา้นลกัษณะของงาน (x3) 0.253 0.065 3.927 0.000** 
ดา้นเงนิเดอืน (x5) 0.323 0.044 7.357 0.000** 
ดา้นความมัน่คงในงาน (x8) 0.276 0.056 4.911 0.000** 

 
ตาราง 3 ทดสอบสมมตฐิาน ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร 

ตวัแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที ่(Constant) 0.812 .239 3.393 0.001** 
ดา้นลกัษณะของงาน (x3) 0.307 0.062 4.929 0.000** 
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน (x4) 0.144 0.061 2.354 0.019* 
ดา้นเงนิเดอืน (x5) 0.143 0.044 3.248 0.001** 
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (x7)  0.178 0.041 4.321 0.000** 
ดา้นความมัน่คงในงาน (x8) 0.309 0.060 5.157 0.000** 

 
  ตาราง 4 ทดสอบสมมตฐิาน ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร 

ตวัแปร B SE t Sig. 
ค่าคงที ่(Constant) 0.696 0.248 2.813 0.005** 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (x2)  0.316 0.058 5.472 0.000** 
ดา้นเงนิเดอืน (x5) 0.285 0.046 6.025 0.000** 
ดา้นความมัน่คงในงาน (x8) 0.171 0.058 2.951 0.003** 

  **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 เพศ  พนกังานเพศหญงิมคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความ
เตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์รมากกว่าพนักงานเพศชาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
อาจเป็นเพราะเพศหญงิต้องการแสดงว่าตนเองมคีวามสามารถและศกัยภาพไม่ต่างจากเพศชาย จงึใช้ความพยายาม
ตัง้ใจทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ นอกจากนัน้บทบาททางสงัคมของเพศหญิงในปจัจุบนั ต้องท างานนอกบ้าน,
รบัผดิชอบงานในบา้นและความเป็นอยู่ของสมาชกิภายในบา้น จงึเป็นแรงผลกัดนัใหเ้พศหญงิมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท
ความพยายามในการท างานในสถานที่ท างานปจัจุบนัให้มีผลงานออกมาเป็นที่ยอมรบั  และเพศหญิงเป็นเพศที่มี
ความรูส้กึละเอยีดอ่อน หากองคก์รสามารถท าใหพ้นักงานหญงิตระหนักไดว้่า ความทุ่มเทในการท างานมคีวามส าคญั
ต่อองคก์รแลว้ ยิง่ท าใหพ้นกังานหญงิมคีวามตัง้ใจและเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทเพิม่มากขึน้ และมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร จงึเป็น
สาเหตุให้พนักงานเพศหญงิมคีวามผูกพนัต่อองค์กร ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร
มากกว่าพนักงานเพศชาย สอดคล้องกบังานวจิยั ของ  วรารกัษ์ ลเีลศิพนัธ์ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   
 อายุ  พนกังานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรง
กลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์รมากทีสุ่ด ซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานกลุ่มทีม่อีายุค่อนขา้งสงู คดิว่าตนมอีายุมากและเป็นขอ้จ ากดัในดา้นการหางานใหม่ ท าให้
ไม่อยากเปลี่ยนงานหรือองค์กรหากการท างานในที่ปจัจุบนัไม่มีภาวะกดดนัรุนแรงใดๆ  อีกทัง้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ดา้นการท างานสงู ไดผ้่านการท างานหลากหลายและมกีารใชช้วีติมากกว่ากลุ่มอื่น จงึไม่ตอ้งการความทา้
ทายในด้านการท างาน ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างานเพราะมคีวามคุ้นเคยกบัผู้ท างานร่วม
องคก์รและผูต้ดิต่อในการท างาน  และมคีวามคดิการเปลีย่นงานทีร่อบคอบกว่ากลุ่มอื่น โดยใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์
ในการตดัสนิใจ ดงันัน้แนวคดิในการท างานของพนักงานกลุ่มนี้จงึต้องการเพยีงความมัน่คงในการท างานซึ่งตรงกบั
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานในขัน้ที ่2 ของทฤษฏมีาสโลว ์ความต้องการดา้นความปลอดภยั (Security of Safety Needs) 
หากพนักงานกลุ่มนี้ได้ท างานอยู่ในองค์กรที่มีความมัน่คงในการท างาน มีเงินเดือนและสวัสดิการที่พึงพอใจแล้ว 
พนักงานกลุ่มนี้จงึอยากทีจ่ะเป็นสมาชกิในองคก์รต่อไป จงึเป็นเหตุผลใหพ้นักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไปมคีวามผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร มากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
สกุญัญา จนัทรมณี (2557) ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร  
 พนักงานทีม่อีายุ 32 – 41 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์รมากทีสุ่ดซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานทีม่อีายุ 32 – 41 ปี เป็นกลุ่มวยักลางคนทีม่ไีฟในการท างานมอีายุงานมาช่วงระยะ
หนึ่ง มปีระสบการณ์การท างานมากว่าสบิปีและต้องการความกา้วหน้าในอาชพี จงึทุ่มเทความพยายาม, ความรูแ้ละ
ความสามารถในการท างาน พรอ้มรบัความทา้ทายและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่เพื่อการเตบิโตในองคก์ร, เพิม่โอกาสใหต้นเองได้
เลื่อนต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ และเป็นดาวเด่นในองคก์ร  หากสามารถแสดงความสามารถและความทุ่มเทพยายาม
เพื่อองค์กรแม้เป็นนอกเวลางาน ย่อมมีผลในแง่ดต่ีออาชพี, การประเมนิผลงานจากหวัหน้าและองค์กร ซึ่งมีผลต่อ
เงนิเดอืน และโบนสั จงึมผีลท าใหพ้นกังานทีม่อีายุ 32 – 41 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิใน
ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์รมากทีส่ดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ณัฏฐ์ญา เทพมาศ (2557) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวสัดิการกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานองคก์รอสิระดา้นพลงังานแห่งหนึ่ง  
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 ระดบัการศึกษา พนักงานที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ีมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พนกังานทีม่ี
ระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีเป็นกลุ่มที่ได้รบัการศกึษาในระดบัสูงกว่าระดบัอื่นๆ และมกัได้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงขององค์กร ได้ท างานใกล้ชิดกบัผู้บริหารของบริษัททัง้ภายในประเทศและบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ อีกทัง้
พนักงานกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดเป้าหมายทศิทางบรษิทัระหว่างบรษิทัที่อยู่ในประเทศไทยและบรษิัทแม่ที่
ต่างประเทศ  จงึท าใหพ้นักงานกลุ่มดงักล่าวมคีวามเขา้ใจในนโยบายการบรหิารบรษิทั, ทราบถงึวสิยัทศัน์การบรหิาร
องคก์รของผูบ้รหิารและเหน็ดว้ยกบัเป้าหมายของบรษิทั และมคีวามภูมใิจกบัการทีเ่ป็นส่วนหน่ึงขององคก์รทีม่คีวาม
มัน่คง จงึท าใหพ้นักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาต ิใน
ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่า
กว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจการปฏบิตังิานที่
สง่ผลต่อความผกูพนัของพนกังานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหนึ่ง  
 รายได้รวมต่อเดือน พนักงานทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงานบรษิัทขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ในด้านความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กรมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานที่มี
รายไดร้วมต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางค่อนขา้งสงู และเป็นกลุ่มทีก่ าลงัก่อร่าง
สรา้งตวั  ท าใหพ้นกังานยนิดปีฏบิตัหิน้าทีต่ามทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ยอมรบัและเหน็ดว้ยกบัเป้าหมายของบรษิทั เพราะผล
พลอยไดจ้ากการตัง้ใจปฏบิตังิานเป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนดไว ้จะท าใหพ้นักงานเหล่านี้ไดร้บัผลตอบแทนเพิม่มากขึน้ 
ตลอดจนการมโีอกาสเลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ดว้ย จงึท าใหพ้นกังานทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืน 35,001 - 45,000 บาท มคีวาม
ผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกบังานวจิยัของ องิอร  ตัน้พนัธ์ (2555) ศกึษาเรื่อง ความ
ผกูพนัของพนกังานระดบัหวัหน้างานต่อองคก์ารของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั   
 พนกังานทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป มคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใิน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์รมากทีสุ่ด ซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังานทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป เป็นกลุ่มทีม่หีน้าที่
ในระดบัต าแหน่งที่สูง มสีถานภาพทางสงัคมต่างจากกลุ่มอื่น พนักงานกลุ่มนี้ทราบและเขา้ใจดวี่าความทุ่มเทในการ
ท างานของตนนัน้มสีว่นส าคญัต่อการเตบิโตของบรษิทั อกีทัง้มคีวามพงึพอใจในผลตอบแทนทีบ่รษิทัให ้ท าใหพ้นกังาน
กลุ่มดงักล่าวตัง้ใจและทุ่มเทท างานที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเรจ็ของบรษิัท และเพื่อให้
บรษิทัฯ เหน็ว่าตนมคีวามสามารถเหมาะสมกบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั จงึท าใหพ้นักงานทีม่รีายไดร้วมต่อเดอืน 45,001 บาท 
ขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อ
องค์กรมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกบังานวจิยั ของ  ชยัวฒัน์ โอสถอ านวยโชค (2555) ศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัจงูใจทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนักงานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอร ์กรณีศกึษาพนกังาน
บรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ห่งหนึ่ง  
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป มีผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กรมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากพนักงานทีม่ี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานมากกว่า 6 ปีขึน้ไป มคีวามคุน้เคยกบัองคก์รเพราะท างานทีบ่รษิทัมาค่อนขา้งนาน ยอมรบั
และเข้าใจนโยบาย, เป้าหมายและค่านิยมของบริษัท มีความเคยชินกบัวฒันธรรมองค์กรข้ามชาติเป็นอย่างดี  มี
ความคุ้นเคยกบัเพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน ท าให้ไม่อยากปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองค์กรใหม่หากต้องลาออกจากทีป่จัจุบนั 
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พนักงานกลุ่มดงักล่าวมคีวามรูส้กึผูกพนักบัองคก์รและบุคคลในองคก์ร รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร มคีวามคดิว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งในองคก์ร ช่วยขบัเคลื่อนใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็  ดงันัน้การยอมรับและปฏบิตัติามเป้าหมายและ
นโยบายของพนักงานกลุ่มปฏบิตังิานมากกว่า 6 ปี จงึไม่ใช่เรื่องทีพ่นักงานรูส้กึว่าจ าเป็นต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร  
การเขา้ร่วมอยู่ในองคก์รมากกว่า 6 ปี จงึท าใหม้ผีกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความเชื่อมัน่อย่าง
แรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมากทีส่ดุซึง่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุ
กญัญา จนัทรมณี (2557) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานบรษิทั ฮานา เซมคิอนดกัเตอร ์(อยุธยา) จ ากดั  
 พนักงานที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 3 ปี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใิน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์รมากทีส่ดุ ซึง่แตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 3 ปี 
เป็นกลุ่มทีม่อีายุงานไม่มากนกั และเป็นกลุ่มเพิง่เริม่งานกบับรษิทัขา้มชาต ิ มคีวามตื่นเตน้และความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู้
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย จงึรูส้กึสนุกกบัการไดท้ างาน ต้องการจะท าความรูจ้ ักกบัผูร้่วมองคก์ร สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอ
บุคคลรอบข้าง และต้องการต้องผูกมิตรกับผู้อื่นในองค์กร เพื่ออาจจะมีโอกาสร่วมงานร่วมกบัผู้อื่นหรือขอความ
ช่วยเหลอืในอนาคต ท าใหพ้นกังานกลุ่มดงักล่าวเตม็ใจทีจ่ะเขา้ร่วมทุกกจิกรรมทีบ่รษิทัจดัขึน้ เช่น งานประจ าปี งานปี
ใหม่ งานการกุศล เป็นต้น และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท างานกบับรษิทัไปอกีระยะหนึ่งก่อนเพื่อเรยีนรูง้านจนเขา้ใจงานอย่าง
ถ่องแท ้และสะสมประสบการณ์ในการท างานจนช านาญ เน่ืองจากตนเองยงัประสบการณ์ไม่มากนกั จงึอยากทีจ่ะเรยีนรู้
อย่างเขา้ใจลกึซึง้และเกบ็ประสบการณ์การท างานทีบ่รษิัทขา้มชาต ิหากบรษิทัมแีนวทางการการเตบิโตในการท างาน
อย่างชดัเจน ย่อมท าใหพ้นักงานกลุ่มนี้มคีวามตัง้ใจและปรารถนาทีจ่ะท างานต่อไป จงึท าใหพ้นักงานทีม่รีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 1 – 3 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะ
รกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์รมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  ณัฏฐญ์า เทพมาศ (2557) ศกึษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจด้านสวสัดกิารกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานองค์กรอสิระด้านพลงังาน
แห่งหนึ่ง  
 ปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ แรงจูงใจในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการ
ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชกิของ
องคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการทีพ่นักงานไดร้บัความไวว้างใจจากหวัหน้างานใหท้ างาน
โปรเจคต่างๆ และการได้รบัค าชมเชยจากการท างานเป็นประจ านัน้ เป็นก าลงัใจที่ดต่ีอพนักงาน และคดิว่าตนเองมี
ความสามารถและคุณค่าต่อองค์กร จงึมผีลท าใหพ้นักงานมคีวามภูมิใจในตวัเอง, ภูมใิจทีไ่ดท้ างานในบรษิทัขา้มชาติ 
ทัง้นี้ยงัเป็นแรงจงูใจทีด่ทีีท่ าใหพ้นักงานอยากทีจ่ะท างานร่วมกบัองคก์รต่อไป จงึท าใหแ้รงจงูใจในการท างานดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันับถอื ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า
และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิ
ขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ชาครติ สนิเยน็ (2558) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจและการธ ารง
รกัษาพนกังานใน บรษิทั เอบพี ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปัจจยัจูงใจ ด้านลกัษณะของงาน แรงจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 อาจเป็นเพราะการทีพ่นักงานอยู่ในบรษิทัขา้มชาตไิดร้บังานทีห่ลากหลายและน่าสนใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละอบรมพฒันา
ทกัษะการท างาน เรียนรู้วฒันธรรมการท างานร่วมกบัคนต่างชาติที่แตกต่าง ได้ทราบแนวคิดและวิธีการท างานที่
แตกต่างและน่าสนใจ ท าใหพ้นักงานไดฝึ้กฝนและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มผีลท าใหพ้นักงานไม่รูส้กึเบื่อหน่าย 



11 
 

บรรยากาศการท างานไม่น่าเบื่อ และเชื่อว่าลกัษณะของงานที่ท้าทายเป็นการเพิม่ศกัยภาพการท างานและเป็นการ
พฒันาตนเอง หากงานที่ได้รบัมอบหมายนัน้เป็นงานในส่วนที่พนักงานมคีวามรู้หรือมคีวามถนัดมาก่อน พนักงาน
สามารถใชค้วามรูค้วามสามารถของตนไดอ้ย่างเตม็ที ่พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างสดุความสามารถเพราะงานที่
ไดร้บัมอบหมายนัน้มคีวามน่าสนใจ ตลอดจนยนิดทีีจ่ะปฏบิตัตินตามนโยบายการบรหิารเพราะเชื่อมัน่ในความสามารถ
ของผูบ้รหิาร และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานเพื่อองคก์รต่อไป จงึท าใหแ้รงจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน 
สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาต ิในดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 
ชาครติ สนิเยน็ (2558) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและการธ ารงรกัษาพนักงานใน บรษิทั เอบพี ีคาเฟ 
(ประเทศไทย)  
 ปัจจยัจูงใจ  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน แรงจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
งาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะบรษิทัขา้มชาตมิคีวามนโยบายและ
ความชดัเจนในการสื่อสารกบัพนักงานในเรื่องของการเตบิโตและความกา้วหน้าในสายงาน ท าใหพ้นักงานทราบเป็น
อย่างดวี่าตนมโีอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกบัองค์กรได้ และมโีอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง, ย้ายไปท างานยงับรษิัทแม่ที่
ต่างประเทศ หรอืภูมภิาคอื่นได ้ และบรษิทัขา้มชาตยิงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานเรยีนรูแ้ละการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนัน้ หากพนกังานมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้พฒันาความสามารถและตอ้งการจะกา้วหน้าในงาน 
ซึง่ถอืเป็นแรงจงูใจทีท่ าใหพ้นกังานทุ่มเทและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อบรษิทัมากยิง่ขึน้ ท าใหพ้นกังานมคีวามผกูพนั
กบัองค์กร ส่งผลให้ตัง้ใจทุ่มเทในการท างานมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏคีวามต้องการของมาสโลว์ในขัน้ที่ 5 
ความต้องการความส าเร็จในชวีิต และเป็นไปตามที่มอร์แกนกล่าวไว้ว่า แรงจูงใจเกิดจากความต้องการฐานะ คน
ส่วนมากจงึพยายามสร้างฐานะของใหต้นให้ทดัเทยีมหรือดีกว่าผู้อื่น ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การอยากได้ต าแหน่ง 
ดงันัน้แรงจงูใจในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน มคีวามส าคญัและส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานบรษิทัขา้มชาตใินดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  
พชัรินทร์ ผิวนิล (2556) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพันต่อองค์การของ
พนกังาน บรษิทั ไฮเออร ์อเิลคทรคิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 ปัจจยัค า้จุน ด้านเงินเดือน แรงจูงใจในการท างาน ด้านเงินเดือน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะรกัษา
ไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 อาจเป็นเพราะเงนิเดอืนถอืเป็นปจัจยัพืน้ฐาน
ของมนุษย ์ทีใ่ชต้อบสนองความต้องการทางดา้นร่างกายตามทีม่าสโลวก์ล่าวไว ้ซึง่ตรงกบัทฤษฏกีารจูงใจ ERG ของ
เคลยต์นั อลัเดอรเ์ฟอร ์ในหวัขอ้ความเป็นอยู่ (existence)  ดงันัน้ผลตอบแทน ถอืเป็นแรงจงูใจส าคญัหรอืปจัจยัพืน้ฐาน
ทีส่ าคญัอนัดบัแรกทีจ่ะท าใหพ้นกังานตัง้ใจท างานและพยายามทุ่มเทอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะท างานเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขีองตน
และครอบครวั ท าใหพ้นักงานต้องการท างานอยู่ในองคก์รทีใ่หผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารที่ดตีลอดไป อกีทัง้ส่งผลให้
พนักงานมคีวามเชื่อมัน่ต่อนโยบายและเป้าหมายของบรษิัท จงึท าให้แรงจูงใจในการท างานด้านเงนิเดอืน ส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตดิา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะ
รกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุไรวรรณ แกว้เกบ็ (2559) ศกึษาเรื่อง อทิธพิลของ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่ต่ีอความผกูพนัองคก์ารของพนกังานบรษิทัในกลุ่มปิโตรเคมจีงัหวดัระยอง  
 ปัจจยัค า้จุน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน แรงจูงใจในการท างาน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท
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ความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการที่พนักงานสามารถท างาน
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างด ี,สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและขอความช่วยเหลอืจากผูร้่วมงานได้นัน้ และการ
ประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานไม่มปีญัหา ถอืเป็นการลดความกระทบกระทัง่ในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน เพราะต่าง
พงึพาความช่วยเหลอืในการท างานซึ่งกนัและกนั  ท าให้บรรยากาศการท างานด ีความตึงเครยีดในการท างานของ
พนักงานลดลง ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท างาน มีความสบายใจในการท างานร่วมกัน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของมอร์แกนที่ว่า มนุษย์มีความต้องการผูกพนักบัผู้อื่น เพราะมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม  มีความสามคัคี
เกดิขึน้ในสงัคมการท างาน ท าใหเ้กดิมคีวามตัง้ใจและทุ่มเทในการท างานมากขึน้ จงึท าใหแ้รงจงูใจในการท างาน ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตดิา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร สอดคล้องกบังานวจิยัของ อุไรวรรณ แก้วเกบ็ (2559) ศกึษาเรื่อง อิทธพิลของ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่ต่ีอความผกูพนัองคก์ารของพนกังาน บรษิทัในกลุ่มปิโตรเคมจีงัหวดัระยอง  
 ปัจจยัค า้จนุ ด้านความมัน่คงในงาน แรงจงูใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน สง่ผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรง
กลา้ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะการทีพ่นักงาน
ไดม้โีอกาสได้ท างานกบับรษิทัขา้มชาตทิีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั เป็นองคก์รทีม่คีวามมัน่คงและน่าเชื่อถอื และคดิว่าเป็น
องคก์รทีไ่ม่มปีญัหาการปิดบรษิทัหรอืลม้ละลาย เพราะมนีโยบายการบรหิารทีด่ ีมผีูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพ มบีรษิทัแม่ใน
ต่างประเทศ จนเกดิเป็นความรูส้กึทีม่ ัน่คงที่มต่ีอองคก์ร นอกจากนัน้ พนักงานยงัไดร้บัผลตอบแทนดา้นเงนิเดอืนและ
สวสัดกิารทีด่กีว่าบรษิทัทัว่ไป ท าใหม้คีวามภาคภูมใิจในการความสามารถของตนทีไ่ดท้ างานในองคก์รขา้มชาต ิเพราะ
ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะทุ่มเทในการท างานเพื่อโอกาสเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน เตบิโต
ไปพรอ้มกบัองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพในการบรหิารงาน มโีอกาสพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง ไดเ้รยีนรู้
สิง่ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหพ้นักงานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร และตัง้ใจท างานพรอ้มทีจ่ะทุ่มเทเพื่อบรษิทั มคีวาม
ต้องการเป็นพนักงานของบรษิทัตลอดไป จงึท าใหแ้รงจงูใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัขา้มชาตใินกรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองคก์ร และดา้นความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะรกัษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร สอดคล้องกบังานวิจยั ของ ชาคริต สนิเย็น (2558) ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจและการธ ารงรกัษาพนกังานใน บรษิทั เอบพี ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. จากการศกึษาแรงจูงใจในการท างานดา้นปจัจยัจูงใจทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ปจัจยัจูงใจ
ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้าและการยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะรกัษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชกิขององคก์ร 
ดงันัน้ องคก์รควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของการจดัตัง้ระบบการใหร้างวลัและการชื่นชม (Rewards & Recognition) ทัง้
ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงินให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องพนักงานที่มี
ความสามารถและทุ่มเทท างานใหก้บัองคก์ร การจดัตัง้ระบบดงักล่าวนัน้ เป็นการใหพ้นกังานรบัทราบว่าสิง่ทีต่นไดต้ัง้ใจ
ปฏบิตังิานนัน้ไม่สญูเปล่า องคก์รรบัทราบถงึความตัง้ใจทุ่มเทท างานของพนักงาน ระบบดงักล่าวจะช่วยสนับสนุนให้
พนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานและเสรมิสรา้งใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

2. จากการศกึษาแรงจูงใจในการท างานดา้นปจัจยัจูงใจทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ปจัจยัจูงใจ
ดา้นลกัษณะของงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างมากเพือ่องคก์ร ดงันัน้ องคก์รควรใหค้วามส าคญั
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ในเรื่องความชดัเจนของลกัษณะงาน โดยระบุออกมาเป็น Job Description ที่ชดัเจน  พร้อมอธบิายถึงความส าคญั             
ของงาน ทัง้นี้ควรมอบหมายงานที่มคีวามเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงาน และมีความหลากหลาย                 
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน, เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมและเป็นการท้าทาย
ความสามารถของพนกังาน  รวมถงึควรใหอ้สิระในการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน, อสิระในการใชดุ้ลยพนิิจใน
การตดัสนิใจภายใตค้วามรบัผดิชอบของพนกังาน  เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการท างานและมคีวามผูกพนั
ต่อองคก์รมากขึน้ 

3. จากการศกึษาแรงจงูใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุนทีส่ง่ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ปจัจยัค ้าจุน
ดา้นเงนิเดอืน และ ปจัจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงาน สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทัง้สามดา้น ดงันัน้ องคก์รควรให้
ความส าคญัในเรื่องผลตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสมและยุตธิรรม และท าแบบส ารวจความพงึพอใจของ
พนักงานที่มต่ีอผลตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ เป็นระยะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงผลตอบแทนใหก้บัพนักงาน  
อกีทัง้ควรใหค้วามส าคญัในการสือ่สารนโยบาย แนวทางการเตบิโตของธุรกจิ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามมัน่ใจว่าไดท้ างาน
ในองคก์รทีม่คีวามมัน่คง 

4. จากการศกึษาพบว่าระดบัค่าเฉลี่ยของความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ระดบัสูง แต่เมื่อศกึษาเป็นราย
ด้านพบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กร                      
มคี่าเฉลี่ยต ่ากว่าด้านอื่น ดงันัน้องค์กรควรให้ความส าคญัในเรื่องของการสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมของ
องคก์ร เน้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกบัพนกังานในรปูแบบของการเป็นครอบครวัเดยีวกนั เพื่อใหส้ง่เสรมิ
ใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ  อาจารย์                
ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ ทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่ามารับเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมถงึใหค้วามรู ้ขอ้แนะน า  
ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะ และ              
ชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดม้อบความรู้
และแนวคิดต่างๆ อนัท าให้ผู้วิจยัมีความเติบโตทางความคิด จนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในกา รท างานวิจัย                 
ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการพเิศษบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม และเจ้าหน้าที่
บณัฑติวทิยาลยัทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 

สุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาของผูว้จิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิในทุกๆ สิง่ พรอ้มให้
ก าลังใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือกันเสมอมา รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ             
ทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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