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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึวฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังาน กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ซึง่มกีลุ่มตวัอย่างคอื

พนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จํานวน 265 คน โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า 

  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ พนกังานสว่นใหญ่มอีายุ 29-36 ปีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9 ปี และตําแหน่งงานระดบัพนักงาน  มคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรม

องคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และตําแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนั

ต่อองคก์รของพนกังาน กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑแ์ตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 นอกจากน้ีวฒันธรรมองคก์รในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนั

ต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 

โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

คาํสาํคญั : วฒันธรรมองคก์ร ความผูกพนัต่อองคก์ร พนักงานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและ

อาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
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Abstract 

 

The purpose of this research is to study organization culture related To employees’ commitment 

on International Trading Business Group Rice and Food Type In Charoen Pokphand Group. The 

samples are 265 employees of  International Trading Business Group Rice And Food Type In Charoen 

Pokphand Group. The results of this study reveal that  

 

 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

  The majority of respondents are female. Most employees are ranging between 29 to 36 years 

obtained Bachelor’s Degree, The period of performance is lower than or equal to 9 years and work at 

employee level. The overall opinions of the respondents to organizational culture are in good level. 

 Employee’s with different ago , duration of work and position have different to employees’ 

commitment on International Trading Business Group Rice And Food Type In Charoen Pokphand Group 

at statistical significance of 0.01 level. In addition In overall, organizational culture is related to 

employees’ commitment on International Trading Business Group Rice And Food Type In Charoen 

Pokphand Group at high level and in the same direction at statistical significance at the 0.01 level. 
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บทนํา 

 เ น่ืองด้วยในองค์กรประกอบด้วยบุคลากรจํานวนมาก ซึ่งมีพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และ

สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ที่แตกต่างกนั เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทํางาน และประสทิธผิลของบรษิทั จงึ

ต้องมีวฒันธรรมขององค์กรเกดิขึน้ เพื่อกําหนดบรรทดัฐานของการอยู่ร่วมกนั และรกัษามาตรฐานขององค์กร 

วฒันธรรมองคก์รมหีน้าทีค่วบคุมดูแลบรษิทั สร้างระบบทีต่้องนํามาใชต้ดัสนิบุคคลทีจ่ะจา้ง ความเหมาะสมของ

งานและบุคลากร ซึ่งความสําเรจ็ของบริษัทขึ้นอยู่กบัความสามารถในการเขา้ใจวฒันธรรมองค์กร และพร้อม

เปลีย่นแปลงเมื่อจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนัทางธุรกจิ 

ความผูกพนัต่อองค์กรจึงมีความสําคญัต่อการอยู่รอดขององค์กร และเป็นตัวชี้วดัที่ดถีึงการมปีระสทิธิผลของ

องคก์ร และยงัสามารถชีว้ดัถงึแนวโน้มของความตัง้ใจที่จะอยู่หรอืลาออกจากองคก์รของบุคลากรได ้ถ้าบุคลากร

เกดิความผูกพนัต่อองค์กรกจ็ะมคีวามตัง้ใจทํางานอย่างเต็มที่ ทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่ มกีารขาดงานน้อยลง 

ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกและพฤตกิรรมการลาออกจากองคก์รน้อยลง  มผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีและมคีวามจงรกัภกัดี

ต่อองคก์ร องคก์รนัน้กจ็ะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง เตบิโตขึน้เรื่อยๆ สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้

ดงันัน้ การทาํใหบุ้คลากรเกดิความผูกพนัต่อองคก์ร จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เพราะหากบุคลากรมคีวามผูกพนั

ต่อองคก์รนัน้ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ในการบรหิารดา้นทรพัยากรบุคคลขององคก์ร การศกึษาเรื่องความ

ผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองคก์ร จงึเป็นสิง่สาํคญัทีผู่บ้รหิารต้องใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแนวทางใน

การวางแผนกลยุทธ ์และนโยบายดา้นทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของบุคลากรและเป้าหมาย

ขององคก์ร เพื่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ 

จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ จงึทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารใน เครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์ เพื่อจะได้นําข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางของผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็และมัน่คงแก่บุคลากรในองคก์รเพื่อใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัต่อองคก์รและ

สามารถปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศกึษาความผูกพนัต่อองค์กรโดยจําแนกตามลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และตําแหน่งงานของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด วฒันธรรมทีเ่น้น

ผลงาน วฒันธรรมทีเ่น้นบุคลากร วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมทีเ่น้นการแข่งขนัและเอาชนะ

คู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมทีเ่น้นความมัน่คง และวฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง กบัความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือ                

เจรญิโภคภณัฑ ์

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และตําแหน่งงาน 

วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีดวฒันธรรมทีเ่น้นผลงานวฒันธรรมทีเ่น้นบุคลากรวฒันธรรม        

ทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมีวฒันธรรมทีเ่น้นการแข่งขนัและเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมทีเ่น้นความมัน่คง

วฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทข้าวและอาหาร ในเครือ         

เจรญิโภคภณัฑ ์

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1.พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และ

ตําแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหาร ในเครอื

เจรญิโภคภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 2.วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด วฒันธรรมทีเ่น้นผลงาน วฒันธรรมทีเ่น้นบุคลากร 

วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมทีเ่น้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมที่

เน้นความมัน่คง และวฒันธรรมที่เน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสี่ยง มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) ลกัษณะ

ประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ี

เป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่สาํคญัและสถิตทิีว่ดัได้ของ

ประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ที่

สาํคญัมดีงัน้ี 
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 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีต่่างกนั 

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัของส่วนตลาดไดค้น้ควา้ความ

ตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดทีส่าํคญัเช่นกนั นักการตลาดจงึต้องศกึษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภคการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

 3. ลกัษณะครอบครวั (marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการ

ตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณา

ลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากล

ยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษาและอาชพี (Income , Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการ

กําหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความรํ่ารวยแต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มี

รายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายได้อย่างเดยีวกค็อื 

รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารหรอืไม่มคีวามสมารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิค้าทีแ่ทจ้รงิอาจถือ

เกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรที่ใช้บ่อยมาก 

นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้ร่วมกบัตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้กําหนดตลาด

เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั 

 แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร รอบบิ้นส ์และเคลาทเ์ตอร์ (Robbins & Coulter. 

2002: 58-59) ไดก้ล่าวไวว้่าผลจากการวจิยัพบว่าวฒันธรรมองค์กรมอีงค์ประกอบทีเ่น้นสาระสาํคญัอยู่ 7 ดา้น

ดว้ยกนั ในแต่ละดา้นจะบอกลกัษณะในด้านนัน้ตัง้แต่ระดบัตํ่าไปสูง การใช้องค์ประกอบที่สาํคญัของวฒันธรรม

องค์กรทัง้ 7 ด้านน้ีในการประเมินองค์กรจะทําให้เห็นภาพของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งองค์ประกอบเหล่าน้ี              

จะแสดงถึงรูปแบบและบุคลิกลักษณะขององค์กรและวิถีที่สมาชิกในองค์กรถือปฏิบัติอยู่ สําหรับองค์กรใน

สหรฐัอเมรกิา โอเรยีลล ีแชทแมน และแคลดเวล (O’Reilly, Chatman; & Caldwell.1991) ไดพ้ฒันาเครื่องมอื

สาํหรบับ่งชี้ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรใน 7 ด้าน ซึ่งเรยีกโครงร่างวฒันธรรมองค์กร (Oraganizational Culture 

Profile) ซึ่งประกอบไปด้วยวฒันธรรมที่เน้นรายละเอยีด วฒันธรรมที่เน้นผลงาน วฒันธรรมที่เน้นบุคคลากร 

วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมทีเ่น้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมที่

เน้นความมัน่คง และวฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง  

แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร อเลนและเมเยอร ์(Allen and Meyer. 1990: 

710 – 720) กล่าวว่า พนกังานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รจะมลีกัษณะเป็นบุคคลทีอ่ยู่กบัองคก์รไม่ว่าจะเป็นอย่างไร 

มาทาํงานสมํ่าเสมอ ทุ่มเทในการทาํงาน ปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั และมเีป้าหมายร่วมกบัองคก์ร 

 อเลนและเมเยอร ์มแีนวคดิทีว่่า ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

 1. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ (Affective commitment) 

 2. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง (Continuance commitment)  

 3. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม (Normative commitment)  

 

 

 



5 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ พนักงานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง

ประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํนวน 606 คน (สาํนกัทรพัยากรบุคคล 2557) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานกลุ่มธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํนวน 265 คน 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัง้น้ีคอื แบบสอบถาม

เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองค์กรกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง

ประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และตําแหน่งงานโดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด 

จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย วัฒนธรรมที่เน้น

รายละเอยีด วฒันธรรมทีเ่น้นผลงาน วฒันธรรมทีเ่น้นบุคลากร วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมที่

เน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมที่เน้นความมัน่คง และวฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและ

การยอมรบัความเสีย่ง ซึง่มทีัง้หมด 21 ขอ้ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบ Likert Scale ม ี5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก 

จํานวน 4 ขอ้ ดา้นความต่อเน่ือง จํานวน 4 ขอ้ และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม จํานวน 4 ขอ้ รวมทัง้หมด 12 ขอ้ 

ลกัษณะของแบบสอบถามทีว่ดัระดบัความผกูพนัใชแ้บบทดสอบ แบบประเมนิค่า (Likert Scale) 

 

ผลการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและ

อาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ จาํนวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.70 เพศชาย 

จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่มีอายุ 29-36 ปีจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.60 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9 ปี 

จาํนวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.90 ตําแหน่งงานระดบัพนกังาน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.60 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่าง

ประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์ร

ของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ีซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 วฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นรายละเอียด ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรที่เน้น

รายละเอยีดโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบเบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดี

มาก ไดแ้ก่ องคก์รของท่านเน้นใส่ใจในรายละเอยีดของลูกค้าเสมอองคก์รของท่านเน้นขัน้ตอนและกระบวนการ

ผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงตามความต้องการและรวดเร็วมาก และองค์กรของท่านใส่ใจใน

รายละเอยีดและความถูกตอ้งของงานตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นผลงาน ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นผลงาน

โดยรวมอยู่ในระดบั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ท่านเป็นคน

ทีป่ฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์รเสมอองคก์รของท่านมกีารสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงาน
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สามารถแสดงผลงานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละท่านไดร้บัรางวลั เช่น การปรบัเงนิเดอืนตามปรมิาณและคุณภาพของงานที่

ท่านไดป้ฏบิตัจิรงิ ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์กรที่เน้น

บุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัดเีมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่ 

ท่านไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง จนสามารถนํามาใชป้ฏบิตังิานในองคก์รอย่างสมํ่าเสมอ องคก์รของท่าน

มกีารคดัเลอืก จดัสรร พนักงานให้ตรงกบัสายงานที่ปฏบิตัิมากที่สุดและองค์กรของท่านมกีารนําความแตกต่าง 

ของตวับุคคลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รมากทีส่ดุตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นต่อวฒันธรรม

องคก์รทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมีโดยรวมอยู่ในระดบัดเีมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คิดเห็นในระดบัดี ได้แก่ ทุกคนในทีมงานของท่าน เข้าใจหน้าที่และความรบัผิดชอบของตนเองอย่างชัดเจน 

ทมีงานของท่านมเีป้าหมายชดัเจน และผู้ร่วมทมีมคีวามตัง้ใจที่จะปฏบิตัิงานให้บรรลุตามเป้าหมายและองค์กร       

ของท่านจดัใหม้กีจิกรรมทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการทาํงานเป็นทมีอย่างสมํ่าเสมอตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รที่เน้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี ได้แก่ องค์กรของท่านมุ่งเน้นให้พนักงาน

ปฏบิตัิงานเพื่อมุ่งเน้นยอดขายและผลกําไรเป็นสําคญัท่านมคีวามเขา้ใจในทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง

ชดัเจนองคก์รของท่านมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและเป็นผูนํ้าทางการตลาดและองคก์รของท่านมกีารดําเนิน

ธุรกจิและกจิกรรมมุ่งเน้นเอาชนะคู่แขง่ตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นความมัน่คง ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรที่เน้น

ความมัน่คงโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี

ไดแ้ก่ ผลประกอบการขององค์กรมผีลต่อความมัน่คงองคก์รของท่านมกีารจา้งงานแบบระยะยาวจนเกษียณอายุ

งาน องคก์รของท่านมสีวสัดกิาร เงนิเดอืน โบนสั ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมและองคก์รของท่านมกีารสรา้งขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานตามลาํดบั 

 วฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเส่ียง ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ 

ต่อวฒันธรรมองค์กรที่เน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดบัดเีมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ีไดแ้ก่องคก์รของท่านมกีารนํานวตักรรมทีท่นัสมยัเขา้มาช่วย

ในกระบวนการผลติและการทํางานองคก์รของท่านมกีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

และองคก์รของท่านมกีารจดัการบรหิารความเสีย่งในการลงทุนไดเ้ป็นอย่างด ีตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของกลุ่ม

ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน และตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้ว

และอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกันผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมตฐิานที ่1.2 พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยแตกต่างกนั 4 คู่ ไดแ้ก่  

1. พนักงานที่มอีายุ 21 – 28 ปี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มอีายุ 37 – 44 ปี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. พนักงานทีม่อีายุ 21 – 28 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 45 ปี ขึน้ไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3. พนักงานที่มอีายุ 29 – 36 ปี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มอีายุ 37 – 44 ปี อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. พนักงานทีม่อีายุ 29 – 36 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุ 45 ปี ขึน้ไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมตฐิานที ่1.3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร           

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่1.4 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยแตกต่างกนั 2 คู่ ไดแ้ก่ 

1. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 9ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 10 – 18ปีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏบิตัิงานตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 19 ปีขึน้ไปอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมตฐิานที ่1.5 พนกังานทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าพนักงานทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยแตกต่างกนั 5 คู่ ไดแ้ก่ 

1. พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานระดบัพนักงาน มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มตีําแหน่งงาน

ผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานระดบัพนักงาน มคีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มตีําแหน่งงาน

ผูจ้ดัการฝา่ยหรอืเทยีบเท่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3. พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานระดบัพนักงาน มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่ตีําแหน่งงาน

ผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไปอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

4. พนกังานทีม่ตีําแหน่งงานผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่า มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่ี

ตําแหน่งงานผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. พนกังานทีม่ตีําแหน่งงานผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่า มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่ี

ตําแหน่งงานผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไปอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด วฒันธรรมทีเ่น้นผลงาน วฒันธรรม

ทีเ่น้นบุคลากร วฒันธรรมทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมทีเ่น้นการแขง่ขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ 

วฒันธรรมที่เน้นความมัน่คง และวฒันธรรมที่เน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภค
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ภณัฑผ์ลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า วฒันธรรมองคก์รในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.806 แสดงว่า 

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั แยกพจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นรายละเอยีดวฒันธรรมองคก์รที่เน้นรายละเอยีดมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนั 

ต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

0.412 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วฒันธรรมองคก์รที่เน้นผลงานวฒันธรรมองคก์รที่เน้นผลงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.583 

แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นบุคลากรวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.617  

แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วัฒนธรรมองค์กรที่เ น้นการปฏิบัติงานเป็นทีมวัฒนธรรมองค์กรที่เ น้นการปฏิบัติงานเป็นทีมมี

ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและ

อาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยมคี่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.640 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการแขง่ขนัและการเอาชนะคู่แขง่ทางธุรกจิวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการแขง่ขนัและ

การเอาชนะคู่แขง่ทางธุรกจิมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.567 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นความมัน่คงวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นความมัน่คงมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.756  

แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่งวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นนวตักรรมและการ

ยอมรบัความเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภท

ธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.688 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าพนักงานมคีวามคิดเหน็ต่อวฒันธรรมองค์กรที่เน้นความมัน่คงดขีึ้น จะมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 
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สรปุและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิาน และตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้ว

และอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์แตกต่างกนั 

1.พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวซ้ึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากวฒันธรรมองคก์รของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่าง

ประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ในแต่ละด้านไม่มกีารแบ่งแยกการปฏบิตัิต่อพนักงาน

ระหว่างเพศหญงิและเพศชาย จงึทาํใหพ้นกังานทัง้เพศหญงิและเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  

2. พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึ

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าพนักงานททีีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากทีสุ่ด ซึง่อาจ

เป็นผลเน่ืองมาจากพนักงานกลุ่มน้ีจะรู้ถึงค่านิยมหลักขององค์กร จึงมีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ และทุ่มเท ในการ

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีเ่พื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซึ่งจะมคีวามปรารถนาทีจ่ะดํารงไวซ้ึง่พนักงานขององคก์ร

ตลอดอายุงาน จงึมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าพนกังานทีม่อีายุน้อยกว่า  

3. พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 

ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑม์กีารจดัโครงสร้างองค์กร ใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศกึษาของ

พนักงานในแต่ละตําแหน่งงาน โดยคํานึงถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการทํางานของพนักงานจงึ

ทาํใหพ้นกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  

4. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั ที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 19 ปี

ขึ้นไป มีความผูกพนัต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการที่พนักงานมีระยะเวลาในการเรียนรู้

วฒันธรรมองคก์ร และรบัรูค่้านิยมขององคก์รมากขึน้ จงึทาํใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้  

5. พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่า พนักงานทีม่ตีําแหน่งงานผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไปมคีวามผูกพนัต่อ

องค์กรมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลเน่ืองมาจากพนักงานตําแหน่งน้ีมีภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และการได้รบั

มอบหมายงานในการปฏบิตังิานสงูกว่าพนักงานทีม่ตีําแหน่งงานตํ่ากว่า จงึต้องมคีวามเขา้ใจ รบัรู ้และปรบัตวัให้

เขา้กบัค่านิยมหลกัขององค์กรให้ได้มากที่สุด จงึส่งผลให้พนักงานที่มตีําแหน่งงานแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2 วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรมทีเ่น้นรายละเอยีด วฒันธรรมทีเ่น้นผลงาน วฒันธรรม

ที่เน้นบุคลากร วัฒนธรรมที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม วัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขันและการเอาชนะคู่แข่ง              

ทางธุรกจิ วฒันธรรมทีเ่น้นความมัน่คง และวฒันธรรมทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง มคีวามสมัพนัธ์

กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครือ

เจรญิโภคภณัฑ ์

1. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นรายละเอยีดมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานกลุ่มธุรกจิ

การค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั           

ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากองคก์รใหค้วามสาํคญัในเรื่องรายละเอยีดความถูกต้องของงานเน้นใหพ้นักงานใส่ใจใน
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รายละเอียดทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิตจนกระทัง่สนิค้าถึงมือลูกค้า ซึ่งทําให้งานมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ จนทาํใหอ้งคก์รบรรลุตามเป้าหมาย  

2. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นผลงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้

ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01            

จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่อาจเป็น

ผลเน่ืองมาจากองคก์รให้ความสาํคญักบัผลสําเรจ็ของงานโดยมกีารประเมนิความสามารถและผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงานในทุกๆปีโดยวดัผลการปฎิบตัิงานเป็นหลกัเพื่อที่จะประเมินความสามารถในการปฏิบตัิงานของ

พนักงานและใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานประจําปีโดยดูจากความสามารถจากการปฏบิตังิานของปีนัน้ๆ เพื่อทีจ่ะ

กระตุน้และสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของตนเพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3. วฒันธรรมองค์กรที่เน้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่อาจเป็น

ผลเน่ืองมาจากองคก์รมกีารคดัเลอืก จดัสรร พนกังาน ใหต้รงกบัความสามารถและตําแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

และมีการส่งเสริมให้พนักงานเข้ารบัการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการนําความแตกต่างของตัวบุคคลมา

ปรบัปรุงใชก้บังานอย่างเหมาะสม เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนักงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

และบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร  

4. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั              

ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากองคก์รมกีารจดักจิกรรมทีส่นับสนุนใหเ้กดิการทํางานเป็นทมีอย่างสมํ่าเสมอ โดยมกีาร

วางแผนและมเีป้าหมายของทมีอย่างชดัเจน และผูร่้วมทมีมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามเป้าหมายทุกคน

ในทมีงานเขา้ใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเองอย่างชดัเจน จงึนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของทมีงานและองคก์ร  

5. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากพนกังานมคีวามเขา้ใจในทศิทางและกลยุทธข์ององคก์รอย่าง

ชดัเจน ทาํใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและเป็นผูนํ้าทางการตลาด 

6. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นความมัน่คงมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานกลุ่มธุรกจิ

การค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกจิขา้วและอาหารในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่อาจเป็น

ผลเน่ืองมาจากองคก์รมกีารสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึมัน่คงในหน้าที่

การงาน มสีวสัดกิาร เงนิเดอืน โบนสัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และมกีารจา้งงานแบบระยะยาวจนเกษียณอายุงาน 

จงึทาํใหพ้นกังานรูส้กึมัน่คงในการทาํงานกบัองคก์ร  

 7. วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประเภทธุรกิจข้าวและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัซึง่อาจเป็นผลเน่ืองมาจากองค์กรมกีารส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและความคดิรเิริม่สร้างสรรค ์           
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มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี และมีการนํานวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยใน

กระบวนการผลติและการทาํงาน ทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูบ้รหิารของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑค์วรจดั

ให้มีการฝึกอบรมกบัพนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึน้ไป ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 19 ปีขึน้ไป และตําแหน่งงาน

ผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไป เพื่อเพิม่ความรู ้ทกัษะในการทํางาน และทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร ซึง่จะส่งผลใหม้คีวามผูกพนั

ต่อองคก์รเพิม่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า อายุ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และตําแหน่งงานของพนักงานกลุ่ม

น้ีมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากทีส่ดุ 

 2. องคก์รควรสง่เสรมิใหพ้นกังานประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพโดยจะต้องสรา้ง

พนกังานใหม้คีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รในระดบัทีส่งูมากยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมนีโยบาย และวธิกีารต่างๆ

ทีจ่ะสามารถสือ่สารและสรา้งใหพ้นกังานเกดิการยอมรบั ความภกัดแีละรูส้กึในการดํารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองคก์รใน

ทุกๆด้าน เน่ืองจากขอ้มูลด้านวฒันธรรมองค์กรโดยรวมพบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์รของ

พนกังานกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ประเภทขา้วและอาหาร ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 2.1 ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นรายละเอยีด ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานควรมจีุดมุ่งหมายทีช่ดัเจน มกีารให้

คาํแนะนําและเป็นทีป่รกึษาทีด่ ีมมีาตรฐานในการทาํงานทีช่ดัเจน ช่วยกนัตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ

งาน เพื่อสามารถสง่มอบสนิคา้ไดถู้กตอ้งและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากทีส่ดุ 

 2.2 ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงาน ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรให้ความสําคัญในการวัดผล

ความสาํเรจ็ของงานทัง้จากผลลพัธ ์และวธิกีาร อย่างเท่าๆกนั และใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการปฏบิตังิานใน

ทุกขัน้ตอน เพื่อเป้าหมายทีช่ดัเจนและเขา้ใจตรงกนั 

 2.3 ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นบุคลากร ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานควรใส่ใจในผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อ

พนกังานในการปฏบิตังิาน และรบัฟงัความคดิเหน็ของพนกังานทุกระดบั และนําไปพจิารณาตดัสนิใจในการบรหิาร 

เพื่อให้เกดิความยุติธรรมและสามารถมองเหน็แนวทางแกไ้ขไดค้รอบคลุมมากขึน้ในการตดัสนิใจของการบรหิาร

องคก์ร 

 2.4 ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการปฏบิตังิานเป็นทมี ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานควรใหค้วามสาํคญัและ

สนับสนุนทุกคนในทมีงานใหม้สี่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของงานอย่างชดัเจน 

โดยมมีาตรฐานทีแ่น่นอนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร และเมื่อเกดิปญัหากร่็วมกนัแกไ้ขปญัหา พรอ้ม

ร่วมกนัเสนอแนะ เพื่อเป็นทางเลอืกในการแกป้ญัหา และนําไปแกไ้ขงานนัน้ๆใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ 

 2.5 ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นการแขง่ขนัและการเอาชนะคู่แขง่ทางธุรกจิ ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานควร

ชกันําหรอืกระตุน้ใหพ้นกังานเกดิความกระตอืรอืรน้ในการทํางาน ช่วยกนัหาขอ้มูล ข่าวสาร เกีย่วกบัสถานการณ์

ปจัจุบนัและคู่แขง่ และไม่ควรกาํหนดเป้าหมายทีส่งูเกนิกว่าความเป็นไปไดม้ากเกนิไป เพราะจะทาํใหพ้นกังานเกดิ

ความเครยีด ทอ้แท ้และหมดหวงัได ้

 2.6 ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความมัน่คง ผู้บริหารควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยให้

ความสาํคญักบัการรกัษาเสถียรภาพขององคก์ร และสร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงานในเรื่องของสถานภาพของ

องคก์ร 

 2.7 ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสีย่ง ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานควรจดัให้

มกีารฝึกอบรมทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นนวตักรรมใหม่ๆ รูปแบบและวธิกีารปฏบิตังิานแบบใหม่ในองคก์ร 
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กระตุ้นให้พนักงานยอมรบัความเสี่ยงอนัเกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงาน เช่น การโยกย้ายตําแหน่งงานและความ

รบัผดิชอบ เป็นต้น และจดัให้อบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัการพฒันาจติใจและอารมณ์ เพื่อสามารถยอมรบัการ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 3. องค์กรควรให้ความสําคัญต่อปจัจัยวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นรายละเอียด  

วฒันธรรมองคก์รที่เน้นผลงาน และวฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นการแข่งขนัและการเอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ มากกว่า

ปจัจยัวฒันธรรมองค์กรด้านอื่นๆ กล่าวคอื องค์กรควรให้ความสําคญัในรายละเอยีดของงาน เน้นความถูกต้อง

แม่นยาํ เน้นสนิคา้ทีม่คุีณภาพภายใต้มาตราฐานทีก่ําหนด จดัใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะในการทํางานอยู่

เสมอ ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากบัสถานการณ์และพร้อมรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถ้าปจัจัย

วฒันธรรมองคก์รเหล่าน้ีอยู่ในระดบัสงู กจ็ะสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัสงูขึน้ตามไปดว้ย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงของ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา อาจารย ์              

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีก่รุณาใหค้ําปรกึษา คําแนะนําและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้น

ดาํเนินการวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์เรยีบรอ้ย  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูในความกรุณาของอาจารย ์ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ คุณย่า และ

ญาตพิีน้่องทุกท่านทีเ่ลีย้งด ูอบรมสัง่สอน คอยสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทจนทาํให ้

ผูว้จิยัประสบความสาํเรจ็สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบรษิทั ซ.ีพ.ีอนิเตอรเ์ทรด จํากดั ทีเ่อือ้เฟ้ือ

ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการวจิยัครัง้น้ี และขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ พนักงานกลุ่มธรกจิการคา้ระหว่าง

ประเทศ ประเภทข้าวและอาหาร ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลา ให้ความร่วมมือและความ

ช่วยเหลอืในการตอบแบบสอบถามงานวจิยัครัง้น้ี 
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