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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วายโดยกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่พนักงานสายงานสนับสนุน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) จํานวน 360

คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และค่า 

สมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 – 35 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตร ีปฏิบตัิงานในตําแหน่งพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 

15,000–25,000 บาท มรีะยะเวลาในการทํางานที่บรษิัทปจัจุบนัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3ปีและทํางานอยู่ในส่วนกลาง 

(กทม.และปรมิณฑล) โดยมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมในระดบัมาก รวมถงึมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความ

ผกูพนัองคก์รโดยรวมในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ที่

เพื่อประโยชน์ขององคก์รมากกว่าเพศหญงิ 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ ยอมรบั

เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รและดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รมากกว่าผูท้ีม่ ี

วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

 3. ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมของ

องคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษา

สถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: ความผกูพนั องคก์ร พนกังานบรษิทั 

 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

Abstract 

 

 This research aims at finding organizational commitment amongst generation Y employees. The 

sample size was 360 employees from the Support Department of Charoen Pokphand Foods Public Company 

Limited. A questionaire was used as the measuring tool for data collection. Types of statistical data for this 

research comprise percentage, mean, standard deviation, independent t-test and Pearson product-moment 

correlation coefficient. 

 Demographics in the sample group consist of both males and females aged between 31-35 years 

old including from single, widowed, divorced and separated individual. All of the samples had graduated 

withal bachelor’s degree or higher and had amonthly income from 15,000-25,000 baht. Moreover, the sample 

group had been with the organization for write it less than or up to 3 years in the Central region (Bangkok 

and perimeter) and expression opinions about overall supporting factors and overall organization commitment 

(highly satisfied) . 

 Hypothesis testing at the 0.05 significance level demonstrates that male employees expressed their 

Organization Commitment in willingness to focus effort on helping the organization achieve its goals of 

organization more than Female employees. Employees graduated with Bachelor’s degrees expressed their 

Organization Commitment in Belief in and acceptance of the organization’s goals and values and a desire to 

maintain organization membership more than employees graduated with Master’s degrees or above.  

Hygiene factors had a moderate positive relationship with Organization Commitment in Belief in and 

acceptance of the organization’s goals and values, a Willingness to focus effort on helping the organization 

achieve its goals and a desire to maintain organization membership. 
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บทนํา 

 องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด ประกอบกิจการประเภทใด และมีวตัถุประสงค์อย่างไรก็ตาม

ทรพัยากรมนุษย์เป็นปจัจยัสําคญัประการหน่ึง ในการผลกัดนัให้องค์กรประสบความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่

กาํหนด ในอดตีผูนํ้าระดบัสงูขององคก์รเคยมองว่าคนเป็นปจัจยัในการผลติในฐานะเดยีวกบั วสัดุ เครื่องจกัร ทีด่นิและ

ทุนทรพัย์ที่จําเป็นในการช่วยให้งานในองค์กรประสบความสําเร็จ จึงมุ่งเน้นการสรรหาว่าจ้าง ฝึกสอนงานและจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นหลกั แต่ในปจัจุบนัผู้นําระดบัสงูได้ตระหนัก และมองว่าควรมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย์อย่างเป็น

ระบบและมคีวามต่อเน่ืองในการแสวงหาทางเลอืกต่างๆ ที่จะทําให้คนในองค์กรมคีวามสุข มคีวามพงึพอใจที่ไดเ้ป็น

สมาชกิขององคก์ร มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดท้ํางานในความรบัผดิชอบของตนเอง

รวมถงึงานสว่นรวมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุถงึเป้าหมาย มองว่าพนกังานเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัองคก์ร จงึจําเป็นต้องสื่อสาร

ใหพ้นกังานตระหนกัถงึ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คุณค่า ค่านิยม วตัถุประสงค ์และผลลพัธข์ององคก์ร ดงันัน้องคก์รจงึต้องใช้

ทกัษะในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ใหพ้นกังานสามารถสรา้งสรรคง์านหรอืใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 องคก์รจงึต้องมุ่งเสรมิสรา้งความผูกพนัของพนักงานมต่ีอองคก์รใหเ้พิม่สูงขึน้ และรกัษาให้อยู่ในระดบัที่ดี

อย่างต่อเน่ือง ควรมกีารใหค้วามสาํคญัในการบาํรุงรกัษาทรพัยากรมนุษย ์เพิม่ความผูกพนัของพนักงานทีม่ต่ีอองคก์ร

การบรหิารความหลากหลาย และยอมรบัความแตกต่างรวมถงึการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กรให้แขง็แกร่ง ทัง้น้ีเพื่อ

เป้าหมายในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลให้เหมาะสม และดึงดูดให้พนักงานที่มคีวามผูกพนักบัองค์กร และ
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สามารถทํางานในองค์กรได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ โดยสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนเป้าหมายในการ

ดาํเนินธุรกจิขององคก์ร ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต 

 การสรา้งความพงึพอใจในงานดงักล่าวเป็นเรื่องทีท่ําไดย้ากเน่ืองจากพืน้ฐานของมนุษยม์คีวามแตกต่างทัง้

เรื่องพืน้ฐานชวีติการศกึษาครอบครวัและนอกจากนัน้แลว้ในองคก์รทีป่ระกอบไปดว้ยพนักงานหลายรุ่นหลายวยัหลาย

ช่วงอายุการตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัพนักงานนัน้จําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิาร

ใหเ้หมาะสมกบัพนกังานแต่ละวยัเพื่อใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพองคก์รประกอบไปดว้ยคนจาํนวน

มากมาอยู่ร่วมกนัมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัทํางานร่วมกนัเพื่อจุดประสงคเ์ดยีวกนัโดยคนเหล่าน้ีมพีืน้ฐานชวีติทีต่่างกนัย่อม

ก่อให้เกิดปญัหาและอุปสรรคหลากหลายประการเกิดขึ้นได้พฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานแต่ละกลุ่มวยัที่

แตกต่างกนัมาจากความคดิเหน็ทศันคติต่อเรื่องนัน้ๆต่างกนัซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกดิขึน้ได้กบัทุกองค์กรปจัจุบนั

ปญัหาช่องว่างระหว่างวยัในทีท่าํงานไดเ้กดิขึน้แลว้บางองคก์รอาจเริม่รูส้กึตวัและยอมรบัปญัหาแต่มไีม่น้อยเพิง่จะรบัรู้

และเห็นปญัหาซึ่งสาเหตุของปญัหาก็คือคนแต่ละช่วงอายุย่อมมีบุคลิกภาพทัศนคตินิสยัความคิดอ่านความเชื่อ

ความชอบรปูแบบการใชช้วีติและมุมมองการทางานต่างกนัออกไป 

 ในส่วนของบริษัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นําในธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและ

อาหารทีม่กีารดาํเนินธุรกจิในลกัษณะครบวงจรในภาคพืน้เอเซยีแปซฟิิก การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัครอบคลุมประเภท

ของสตัว์บกและสตัว์น้ํา โดยมกีระบวนการผลติครบวงจร เริม่ตัง้แต่ ผลติอาหารสตัว์ เพาะพนัธ์สตัว์ เลี้ยงสตัว์เพื่อ

การคา้ แปรรปูเน้ือสตัวข์ ัน้พืน้ฐาน ผลติสนิคา้เน้ือสตัวแ์ปรรปูกึง่ปรุงสุกและปรุงสุก ผลติผลติภณัฑอ์าหารสาํเรจ็รูปหรอื

ผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน รวมถึงการดําเนินธุรกจิช่องทางการขายผลติภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ละอาหารในรูปแบบ

รา้นคา้ปลกี และร้านอาหาร นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล บรษิทัฯตระหนักดวี่า “พนักงาน” คอื ทรพัยากรที่

สาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิไปสูเ่ป้าหมาย และนําพาองคก์รไปสู่ความยัง่ยนืบรษิทัฯจงึไดพ้ฒันางานบรหิารทรพัยากร

บุคคลบนพืน้ฐานการปฏบิตัต่ิอบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชนภายใต้วสิยัทศัน์ “สรา้งคน เสรมิธุรกจิ”

บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบักระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทุกระดบั เริม่ตัง้แต่การดงึดูดคนเก่งคนดเีขา้มาทํางาน

กบัองค์กร (Attraction) การพฒันาพนักงาน (People Development) การจูงใจ (Motivation) ใหพ้นักงานมผีลการ

ปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ และการธํารงรกัษา (Retention) พนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้

ความสามารถ ความชาํนาญ อนัจะเป็นปจัจยัสาํคญัและพลงัขบัเคลื่อนใหธุ้รกจิมคีวามสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ

ระดบัโลก และประสบความสาํเรจ็เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 โดยในปจัจุบนับรษิทัฯมพีนักงานสายงานสนับสนุนจํานวน3,541คน แบ่งเป็นพนักงานทีม่อีายุอยู่ในกลุ่มเจ

เนอเรชัน่วาย จํานวน 1,803 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรพัยากรบุคคลบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) ณ 

วนัที ่14กรกฎาคม2558) อตัราการลาออกปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ9.22ซึง่รอ้ยละ86.57ของพนักงานทีล่าออกจะ เป็น

พนักงานกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย ระดบัตําแหน่งของพนักงานที่ลาออกมากทีสุ่ด จะเป็นระดบัปฏบิตักิาร ซึ่งมถีงึรอ้ยละ

97.52 ของพนกังานทีล่าออก ซึง่คงปฏเิสธไม่ไดว้่า พนกังานระดบัปฏบิตักิาร เป็นระดบัตําแหน่งทีม่คีวามสาํคญัในการ

ขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ หากพนกังานระดบัปฏบิตักิารลาออกไป บรษิทัฯจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการสรร

หาและคดัเลอืกพนกังานใหม่ เสยีค่าจา้งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัอบรมบุคลากรจนกว่าพนกังานจะสามารถปฏบิตังิาน

ได้ ซึ่งหากบริษัทฯสามารถเข้าใจถึงความต้องการ ความคาดหวงัของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดยบริษัทฯสามารถ

ตอบสนองใหก้บัพนกังานไดต้ามความเหมาะสมบนพืน้ฐานความเป็นไปไดแ้ละถูกต้อง แน่นอนว่าจะสามารถเพิม่ระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์ร รวมถงึลดอตัราการลาออกของพนักงาน ส่งผลให้สามารถธํารงรกัษาบุคลากรไวก้บัองคก์รได้

อย่างมัน่คง 

 ผลการวจิยัครัง้น้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื่อนําไปประยุกต์ใชใ้นการ

วางแผนบรหิารพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพรวมถงึเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาให้

พนกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร ทุ่มเททาํงานและเป็นกาํลงัสาํคญัใหต่้อองคก์รต่อไปในอนาคต  
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตําแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลาในการทํางานที่ปจัจุบนั และสถานที่ทํางานที่มีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วายสายงานสนบัสนุนบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัคํ้าจุนที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน่

วายสายงานสนบัสนุนบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

   1.1.1 เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญงิ  

   1.1.2  อายุ 

    1) อายุ 21–25 ปี 

    2) อายุ 26–30 ปี 

    3) อายุ 31–35 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1) โสด 

    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    3)  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1) ปรญิญาตร ี

    2)  ปรญิญาโทขึน้ไป 

     

   1.1.5  ตําแหน่งงาน 

    1)  พนกังาน 

    2)  เจา้หน้าที/่ผูจ้ดัการแผนก 

    3) ผูช้าํนาญการ/ผูจ้ดัการฝา่ย 

    4)  ผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูจ้ดัการสาํนกั 

   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000–25,000บาท 

    2) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001–35,000 บาท 

    3) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001–45,000บาท 

    4) รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.7  ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนั 

    1)  ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั3ปี 

    2)  ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนั4–7ปี  

    3)  ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนั8–11ปี 
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    4) ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนั12 ปีขึน้ไป   

   1.1.8  สถานทีท่าํงาน 

    1)  สว่นกลาง (กรุงเทพมหานคร, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)  

    2)  ต่างจงัหวดั (จงัหวดัอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กรุงเทพมหานคร, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, 

สมุทรสาคร)  

  1.2 ปจัจยัคํ้าจุน (ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg) ไดแ้ก่ 

   1.2.1  นโยบายและการบรหิารของบรษิทั 

   1.2.2  การบงัคบับญัชา 

   1.2.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

   1.2.4  สภาพของการทาํงาน 

   1.2.5  เงนิเดอืน 

   1.2.6  ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

   1.2.7  ชวีติสว่นตวั 

   1.2.8  สถานภาพทางอาชพี 

   1.2.9  ความมัน่คงในงาน 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

  2.1 ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่  

   2.1.1 ความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

   2.1.2 ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อองคก์ร 

   2.1.3 ความปรารถนาอย่างยิง่ยวดทีจ่ะรกัษาไว ้ซึง่ความเป็นสมาชกิในองคก์ร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด 

ตําแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาในการทาํงานทีป่จัจุบนั และสถานทีท่าํงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รทีแ่ตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัคํ้าจุน ได้แก่ นโยบายการบรหิารของบรษิัท การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 

สภาพของการทาํงาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ชวีติสว่นตวั สถานภาพทางอาชพี ความมัน่คงในงานมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ จากการศึกษาผู้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ประชากรศาสตร ์ของ ปรมะ สตะเวทนิ. (2554: 105-109) ทีก่ล่าวว่า องคป์ระกอบดา้นอายุและเพศ เป็นองคป์ระกอบ

หรอืคุณลกัษณะขัน้พืน้ฐานของประชากรทีจ่ดัว่ามคีวามสาํคญักว่าองค์ประกอบด้านอื่นๆ เพราะเป็นปจัจยัสาํคญัที่มี

ผลกระทบต่อการเกดิ การตายและการยา้ยถิน่ อนัเป็นส่วนสาํคญัทีท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นขนาดองคป์ระกอบ

และการกระจายตวัประชากรซึง่แบ่งเป็น อายุ เพศ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ การศกึษา นอกจากน้ียงัมตีวัแปรอื่น

ที่น่าสนใจจึงได้เพิ่ม ระยะเวลาในการทํางานที่ปจัจุบนั และสถานที่ทํางาน มาใช้วดัในส่วนของตวัแปรต้นทางด้าน

ลกัษณะสว่นบุคคลเพื่อศกึษความแตกต่าง 
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 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเจเนอเรชัน่ (Generation) การแบ่งลกัษณะบุคคลตามช่วงเวลา จากการศกึษา

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัเจเนอเรชัน่ของ Adecco Thailand (2553. คนทาํงาน 3 เจเนอเรชัน่ (Online)  ในการ

แบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่น ๆ ตามช่วงวยั หรอื ช่วงอายุของคน สาํหรบัองคก์รในปจัจุบนันัน้มกีารแบ่งพนกังานออกเป็นได ้

3เจเนอเรชัน่ดงัน้ี 1) Baby Boomer หรอื Gen B 2) Generation X หรอื Gen X 3) Generation Y หรอื Gen Y หรอื 

ยุค Millennials และของ เสาวคนธ ์วทิวสัโอฬาร. (2550: 21-26) ในการศกึษาคุณลกัษณะร่วมของประชากรกลุ่มเจเนอ

เรชัน่วาย รวมถงึเป้าหมายในชวีติ และการทํางานของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายมาใช้วดัในส่วนของตวัแปรต้นเพื่อศกึษา

ความสมัพนัธ ์

 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทาํงาน จากการศกึษาผูว้จิยัได้ใชแ้นวคดิทฤษฎสีองปจัจยั (Herzberg’s 

Two Factors Theory) ทีก่ล่าวว่ามปีจัจยัทีส่าํคญั 2 อย่างทีท่ําใหค้นมคีวามพอใจและไม่พอใจในการทํางานไดแ้ก่       

1) ปจัจยัคํ้าจุน (Hygiene factors) 2) ปจัจยัจงูใจ (Motivator factors) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกปจัจยัคํ้าจุนอนัไดแ้ก่นโยบาย

การบรหิารของบรษิทั การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา สภาพของการทํางาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว สถานภาพทางอาชีพ ความมัน่คงในงานมาใช้วดัในส่วนของตัวแปรต้นเพื่อศึกษา

ความสมัพนัธ ์ 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์ร จากการศกึษาผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวความคดิของ Steers, M.; & 

Porter L.W. (1983) (ชชูยั สมทิธไิกร. 2554: 317) ในการกาํหนดตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ี ความผกูพนัต่อ

องคก์ร หมายถงึ ความรูส้กึของสมาชกิว่าเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร มคีวามเตม็ใจ เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อองคก์ร 

และปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิขององค์กรนัน้ตลอดไป นอกจากน้ีความผูกพนัองค์กรยงัเป็นตวับ่งชี้ประสทิธผิลของ

องคก์รในลกัษณะหน่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คอื1) ความเชื่อมัน่ ยอมรบัในเป้าหมาย และค่านิยมของ

องค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างยิง่ยวดที่จะรกัษาไว ้           

ซึง่ความเป็นสมาชกิในองคก์รมาใชว้ดัในสว่นของตวัแปรตามเพื่อศกึษาความสมัพนัธ ์

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย สายงานสนับสนุน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทัง้สิน้ 1,803 คน (ขอ้มลูจากหน่วยงานทรพัยากรบุคคล ณ วนัที ่14 กรกฎาคม 2558)  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื พนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย สายงานสนับสนุน บรษิัท เจรญิโภค

ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทัง้สิน้ 1,803 คน เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรจงึทาํการกาํหนดขนาดตวัอย่าง 

โดยวธิกีารคํานวณขนาดตวัอย่างจากสตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1970 580-581) ผูว้จิยัไดก้ําหนดขนาด

ตวัอย่างโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ยอมรบัความผดิพลาดจากความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% 

 จากการคาํนวณไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 328 คน ผูว้จิยัไดเ้พิม่จาํนวนตวัอย่าง 10% ดงันัน้งานวจิยัในครัง้น้ี

จะใชก้ลุ่มตวัอย่างในการเกบ็แบบสอบถามเท่ากบั 360 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลอืกศกึษาพนักงานกลุ่มเจเนอ

เรชัน่วาย สายงานสนับสนุน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย สายงานบญัชแีละการเงนิ 

สายงานบรหิารทัว่ไปสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานสายงานทรพัยากรบุคคลสายงานจดัซือ้พสัดุครุภณัฑ ์

 ขัน้ท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 360 คน คํานวณจาก

ขอ้มูลพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเมื่อเปรียบเทยีบกบัสดัส่วนของข้อมูลพนักงานที่ทํางานอยู่ในปจัจุบนั โดยแบ่ง

โควตาตามพืน้ทีก่ารทํางาน เป็น 2 กลุ่มคอื ส่วนกลาง ได้แก่กรุงเทพมหานคร, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, 
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สมุทรสาคร คดิเป็น 70% จากขอ้มลูพนกังานจาํนวนทัง้สิน้ 1,803 คนคาํนวณได ้252 คน และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่จงัหวดั

อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่กรุงเทพมหานคร, นนทบุร,ี ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาครคดิเป็น30% คาํนวณได ้108 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31 – 35 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/

แยกกนัอยู่สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตร ีปฏิบตัิงานในตําแหน่งพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 

15,000–25,000 บาท มรีะยะเวลาในการทํางานที่บรษิัทปจัจุบนัน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3ปีและทํางานอยู่ในส่วนกลาง 

(กทม.และปรมิณฑล) โดยมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมในระดบัมาก รวมถงึมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความ

ผกูพนัองคก์รโดยรวมในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ที่

เพื่อประโยชน์ขององคก์รมากกว่าเพศหญงิ 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ ยอมรบั

เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รและดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รมากกว่าผูท้ีม่ ี

วุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

 3. ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมของ

องคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษา

สถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยั “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย”กรณีศกึษา พนักงาน

สายงานสนบัสนุน บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) อภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1.  ลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ตําแหน่งงาน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลาในการทํางานที่ปจัจุบนั และสถานที่ทํางานที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรที่

แตกต่างกนั 

  เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่าง

เตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์รแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศ

ชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์รมากกว่าเพศ

หญงิอาจเน่ืองมาจากการทีเ่พศชายมคีวามเป็นผู้นําสงูทัง้ยงัมหีน้าที่เป็นผู้นําในครอบครวัจําเป็นต้องมงีานทีม่ ัน่คงจงึ

ทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าในการทํางาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ     

นลทัพร ใหม่ตนั (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึผูกพนัองคก์รของพนักงานฝ่ายผลติในเขต

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบุรพีบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลทําใหรู้ส้กึผูกผนัองคก์รแตกต่างกนัและสอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ. (2554: 105-109) กล่าวว่า การวจิยัทางจติวทิยาหลายชิน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าผูห้ญงิกบั

ผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคต ิทัง้น้ีเพราะสงัคมและวฒันธรรมกาํหนดบทบาท

และกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 

  ดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพ

การเป็นสมาชกิขององคก์รไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจจะมา

จากการทีเ่พศชายและเพศหญงิมองว่าบรษิทัทีท่าํงานอยู่ในปจัจุบนัมเีป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รทีเ่หมาะสม และ

ยงัคงอยากทาํงานในองคก์รน้ีต่อไป สง่ผลใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
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องคก์ร รวมถงึดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อุบลวรรณ เงนินาโชค (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัองคก์รของพนักงานบรษิัท 

เอม็แอนดอ์ ีจาํกดั พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะ

รกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วายทัง้หมดจงึทําใหอ้ายุอยู่ในวยัใกลเ้คยีงกนัจงึมคีวามผูกพนั

ต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่าง

เต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององค์กรไม่มีความ

แตกต่าง สอดคล้องกบังานวจิยัของ อุบลวรรณ เงนินาโชค (2553) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัองคก์รของพนกังานบรษิทั เอม็แอนดอ์ ีจาํกดั พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมรีะดบัความผูกพนัต่อองคก์รไม่

แตกต่างกนั 

  สถานภาพสมรสพบว่าสถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และ

ดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากสภาพสงัคมในปจัจุบนัทีป่ระชากรตดัสนิใจใชช้วีติคู่ชา้ลงนิยมสมรส

เมื่อมอีายุมากขึน้ และกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วายช่วงอายุยงัไม่ถงึวยัมคีรอบครวัและอยู่ในสถานภาพโสดจงึมี

ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท

ความสามารถอย่างเตม็ที่เพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิของ

องคก์รไม่มคีวามแตกต่าง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญักติติ ์จนัทรศัม ี(2557)[5] ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ความผกูพนัองคก์รของพนกังานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย:กรณีศกึษาพนักงานภายใต้ธุรกจิคา้ผลติภณัฑอ์าหารในประเทศ

บรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จาํกดัพบว่า สถานภาพสมรสทีต่่างกนัมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  ระดบัการศึกษาสูงสุดพบว่าระดบัการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านความ

เชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รรวมถงึด้านความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิของ

องคก์รแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบั

การศกึษาวุฒปิรญิญาตรมีคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รรวมถงึดา้น

ความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรมากกว่าระดบัการศึกษาวุฒิปริญญาโทขึ้นไปอาจ

เน่ืองมาจากผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และเริ่มชีวิตวยัทํางานทํางานกบับริษัทน้ีเป็นแห่งแรกจึงยังไม่เคยมี

ประสบการณ์ยา้ยงานไม่มขีอ้มลูของบรษิทัอื่นเปรยีบเทยีบทาํใหม้คีวามความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมของ

องคก์รและมคีวามปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รทีต่นทํางานอยู่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

นลทัพร ใหม่ตนั (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อความรูส้กึผูกพนัองคก์รของพนักงานฝ่ายผลติในเขต

นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบุรพีบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลทาํใหรู้ส้กึผกูผนัองคก์รแตกต่างกนัและ

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ. (2554: 105-109) กล่าวว่า การศกึษา หรอืความรูใ้นระดบัทีต่่างกนั ในยุค

ต่างกนั ในระบบการศกึษาทีต่่างกนั ในสาขาวชิาทีต่่างกนั จงึย่อมมคีวามรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และ

ความตอ้งการทีต่่างกนั 

  ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรไม่แตกต่างกนัที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากคนทาํงานในทุกระดบัการศกึษาจะทํางาน

ด้วยความทุ่มเทให้องค์กรมีความเติบโตเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองส่งผลให้มีความเต็มใจที่จะทุ่มเท

ความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์รไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญักติติ ์จนัทรศัม ี(2557) 
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ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย:กรณีศกึษาพนักงานภายใต้

ธุรกจิคา้ผลติภณัฑอ์าหารในประเทศบรษิทั ซพีเีอฟ เทรดดิง้ จํากดัพบว่า ระดบัการศกึษาสงูสุดทีต่่างกนัมรีะดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  ตําแหน่งงาน พบว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และ

ดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากพนกังานทุกตําแหน่งานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเหมอืนกนัจนไม่เกดิ

ความแตกต่างสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจ ปจัจยัคํ้าจุน 

วฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ สาํนักงานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม พบว่า 

ตําแหน่งงานตามสายงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านความ

เชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ของ

องคก์ร และด้านความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององค์กรไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทาง

สถิต ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากเกณฑ์รายไดเ้ฉลี่ยของบรษิทัมคีวามเหมาะสมและ            

อยู่ในมาตรฐานของบริษัทชัน้นําในประเทศไทยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรากุล วสะพันธุ์ (2554) ที่ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างความ พงึพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศกึษา บรษิทัโอจเิปเปอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั

พบว่ารายได้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรพนักงานระดบัการศกึษาต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร

แตกต่างกนั 

  ระยะเวลาในการทํางานท่ีปัจจุบนั พบว่า ระยะเวลาในการทํางานที่ปจัจุบนัที่แตกต่างกนัมีความ

ผูกพนัต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถ

อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร และด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรไม่

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากระยะเวลาไม่ใช่สิง่

สาํคญัทีส่ดุกบัการทีพ่นกังานจะมคีวามผกูพนัองคก์รมกัเกดิจากองคป์ระกอบทีห่ลากหลายเช่น ค่านิยมและวฒันธรรม

องค์กรสอดคล้องกบังานวจิยัของ วิมลรตัน์ อนิทะเสย์ (2554) ได้ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อความผูกพนัของ

พนกังานสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง กรณีศกึษา กลุ่มงานบรกิาร Corporate Cash Managementพบว่า ระยะเวลาในการ

ทาํงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

  สถานท่ีทํางานพบว่าสถานที่ทํางานที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ยอมรบั

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร และ

ด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05       

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้าจเน่ืองมาจากไม่ว่าพนกังานจะปฏบิตังิานในสว่นกลาง หรอืต่างจงัหวดัจะทาํงาน

ภายใตก้ารบรหิารและนโยบายเดยีวกนัจงึไม่มผีลต่อความผกูพนัธอ์งคก์รทีแ่ตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัคํ้าจุน ได้แก่ นโยบายการบรหิารของบรษิัท การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 

สภาพของการทํางาน เงินเดือน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว สถานภาพ ความมัน่คงในงานมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  2.1 ปจัจยัคํ้าจุนมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และ

ค่านิยมขององคก์ร 

  ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารของบรษิทั การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา สภาพของการทาํงาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ชวีติส่วนตวั สถานภาพ ความมัน่คงใน

งานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

แสดงว่า พนักงานมองว่าบรษิัทมปีจัจยัคํ้าจุนโดยรวมทีเ่หมาะสมในระดบัปานกลางส่งผลใหพ้นักงานมคีวามเชื่อมัน่ 

ยอมรบัเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์รเตม็ใจทีจ่ะทาํงานภายใต้วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของบรษิทัยอมรบัวฒันธรรม และ

ค่านิยมของบรษิทั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณี บุญเผ่า (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัคํ้าจุน และปจัจยัจงูใจทีม่อีทิธพิล

ต่อความผูกพนัของบุคคลในธุรกจิเวชภณัฑย์ารกัษาโรคแห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนั

องคก์ร  

  2.2  ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอยา่ง

เตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร 

  ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารของบรษิทั การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ชวีติสว่นตวั สถานภาพ ความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บั

ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ที่เพื่อประโยชน์ขององคก์รอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า 

ปจัจยัคํ้าจุนเป็นสิง่ทีช่่วยใหพ้นกังานเกดิความมุ่งมัน่ ทุ่มเทความสามารถเพื่อความสาํเรจ็ขององคก์ร และตนเองโดยมี

สิง่กระตุน้คอืนโยบายการบรหิารของบรษิทั การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงาน ชวีติส่วนตวั สถานภาพ ความมัน่คงในงานทําใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ วรรณี บุญเผ่า (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัคํ้าจุน และปจัจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัของบุคคลใน

ธุรกจิเวชภณัฑย์ารกัษาโรคแห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์ร 

  สว่นปจัจยัคํ้าจุนดา้นสภาพของการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจทีจ่ะ

ทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์รอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบั

ตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า สภาพของการทํางาน อุปกรณ์ในการทํางาน ความ

เหมาะสมของอุณหภูม ิแสงสว่างมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความสามารถ

อย่างเตม็ทีเ่พื่อประโยชน์ขององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรกีมน จนิตนานนท ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจ 

ปจัจยัคํ้าจุน วฒันธรรมองค์กรที่มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการ สํานักงานสรรพากรพื้นที่

นครปฐม ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัคํ้าจุนด้านสภาพการทํางานมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรของขา้ราชการ 

สาํนกังานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม 

  2.3  ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการ

เป็นสมาชกิขององคก์ร 

  ผลการวิจยัพบว่าปจัจยัคํ้าจุนได้แก่ นโยบายการบริหารของบริษัท การบงัคบับญัชา สภาพของการ

ทาํงาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ชวีติส่วนตวั สถานภาพ ความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า ปจัจยัคํ้าจุนเป็น

สิง่ทีช่่วยใหพ้นกังานเกดิความพอใจและเกดิความตอ้งการทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงในองคก์รแห่งน้ีต่อไปสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ วรรณี บุญเผ่า (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัคํ้าจุน และปจัจยัจูงใจที่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัของบุคคลในธุรกิจ

เวชภณัฑย์ารกัษาโรคแห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์ร 

  สว่นปจัจยัคํ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า เมอืผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็น

ธรรม มคีวามเท่าเทยีม และมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอพนกังานทัง้เรื่องงานและเรื่องสว่นตวั สง่ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีกมน จินตนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยจูงใจ ปจัจัยคํ้าจุน 
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วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัคํ้าจุนดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัองคก์รของขา้ราชการ

สาํนักงานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐมดา้นการคงอยู่อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าใน

ทศิทางเดยีวกนั 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความอนุเราะหแ์ละช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับน้ีที่คอยให้คําปรึกษาช่วยเหลือทุกขัน้ตอนในการทํางานวิจยันับตัง้แต่เริ่มต้นจน

งานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารย์ทีป่รกึษาเป็นอย่างมากที่เสยีสละ

เวลาสว่นตวัคอยใหค้าํแนะนํา และตอบคาํถาม จงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย์จิตอุษา ขนัทอง ที่ได้กรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน

งานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แง่คดิต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วจิยั และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยช่วยเหลอื อํานวยความสะดวกในตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบ

หลกัสตูร 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ทีม่สีว่นสาํคญัอย่างยิง่ในการทาํวจิยัในครัง้

น้ี ทัง้ขอ้มลูทีส่นบัสนุนงานวจิยั และผูท้ีช่่วยตอบแบบสอบถามรวมถงึทมีงานสรรหาและคดัเลอืกผูบ้รหิาร ทมีงานสาํนัก

สรรหาและคดัเลอืกทรพัยากรทุกคนทีค่อยใหข้อ้มูล คําแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้ําลงัใจ เขา้ใจในช่วงเวลาทีผู่้วจิยั

ทาํงานและเรยีนไปพรอ้มๆ กนั 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวัที่สนับสนุนและส่งเสรมิเรื่องการศกึษาของผู้วจิยั ขอขอบคุณพี่เก๋าที่คอย

เคียงข้างให้กําลงัใจ มารบัมาส่งทุกครัง้ที่มาเรียน รวมทัง้รุ่นพี่หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตการจดัการรุ่น 15            

พีเ่บริด์ พีเ่รย ์ทีค่อยเป็นทีป่รกึษาใหข้อ้มลูดีๆ ในเรื่องการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี และเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑิตการจดัการรุ่น 16 ที่คอยให้การสนับสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ นํามาสู่งานวิจยัที่เสร็จ

สมบรูณ์ในครัง้น้ี  

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครู

อาจารยท์ุกท่านที ่ไดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทําสาร

นิพนธค์รัง้น้ี 
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