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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดบัความคดิเหน็ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลกับวฒันธรรมการท างาน 
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน และความภักดีต่อองค์กรพนักงานบริษัทข้ามชาติกลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร 
กรุงเทพมหานครฯ และการเปรยีบเทียบปจัจยัส่วนบุคคลกับความภกัดีต่อองค์กรพนักงานบรษิัทขา้มชาตกิลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตัวอย่างคอื พนักงานบรษิัทข้ามชาตบินกลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนน
สาทร กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 10 บรษิัท จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามทีม่คี่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.95 เป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถติคิ่าท ีและการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งงานเป็นระดับปฏิบัติการ               
มรีะยะเวลาในการท างานในองคก์รปจัจุบนั 1 – 5 ปี 
 2. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อวฒันธรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความเหน็ต่อวฒันธรรมการ
ท างานในดา้นลักษณะการใช้อ านาจของผูบ้รหิาร ดา้นลักษณะความเป็นส่วนรวม ดา้นลักษณะการท างานร่วมกัน อยู่ใน
ระดบัมาก 
 3. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อแรงจูงใจดา้นผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามเห็นต่อแรงจูงใจ
ดา้นผลตอบแทนในดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน และ ค่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ อยู่ในระดบัมาก 
 4. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดตี่อองคก์รโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
 5. ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบัน 
แตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกัน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานงานวจิยั และ
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน มีความภักดตี่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถติิ ในด้าน
ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบันทีแ่ตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า พนักงานทีม่ีระยะเวลาการท างานใน
องค์กร 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความภกัดตี่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่ีระยะเวลาท างานในองคก์ร น้อยกว่า              
1 ปี และ1-5 ปี 
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ค าส าคญั: วฒันธรรมการท างาน แรงจูงใจดา้นผลตอบแทน ความภกัดตี่อองคก์ร  
 

ABSTRACT 
 
 This research is intended. To study the level of opinions between personal factors with work culture 
reward motivation and corporate loyalty of multination employee generation Y on Sathorn road Bangkok The 
sample consisted of Generation Y employees of multinational corporations on Sathorn Road  and The 
Comparison between personal factors with work culture reward motivation and corporate loyalty of multination 
employee generation Y on Sathorn road Bangkok The sample consisted of Generation Y employees of 
multinational corporations on Sathorn Road The data was obtained from four hundred companies in Bangkok 
by stratified random sampling and using a questionnaire with coefficient of reliability at 0.95. The data were 
analyzed using descriptive statistics, an Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance (ANOVA).  
 The research findings were as follows: 
 1. The majority of employees were female, holding a Bachelor’s degree and have worked for one to 
five years in their current organization. 
 2. Employees had a high level of work culture and in the aspects of the power of the executive, the 
nature of the collective and the nature of interactions at a high level. 
 3. Employees had a high level of feedback on overall motivation. The opinions on motivation for 
monetary compensation and non-monetary compensation were at high level. 
 4. Employees had a high level of feedback on overall corporate loyalty. 
 5. In terms of personal data, employees of different ages, working hours, and organization differed in 
relation to their loyalty to the organization. The statistical significance level was 0.05, which was in line with 
the research hypothesis. Furthermore, the level of education varied between organizations. There were no 
statistically significant differences, in terms of work period in the current organization.  According to numerous 
studies, it has been found that employees with six to ten years of work experience and more than ten years 
were more loyal to the organization than employees with less than one year or one to five years of work 
experience.  
  
Keywords: WORK CULTURE, REWARD MOTIVATION, CORPORATE LOYALTY 
 
บทน า 
 การพฒันาองคก์ร ทรพัยากรในองค์กรเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าให้องคก์รสามารถขบัเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์  
ซึ่งประกอบด้วย ทุน คน เทคโนโลยี หน่ึงในทรัพยากรที่ส าคัญใขององค์กรนั้นคือ คน หรือ ทรัพยากรบุคคล                
(ภริมย์พล ภสัศิญา 2558) ในปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบักันว่าองคก์รธุรกิจต่างๆ ได้หนัมาใหค้วามส าคัญกับบุคคลากรของ
ตวัเองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเล็งเหน็ว่าทรพัยากรบุคคลถอืเป็นปจัจยัหน่ึงทีอ่งคก์รจะขาดมไิด้เพราะเมื่อก็ตามทีม่กีาร
ขาดหายไปของทรพัยากรบุคคลจะส่งผลให้กระบวนการท างานไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองหรืออาจท าให้
ล่าช้าเกินกว่าก าหนด ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่องค์กรและถ้าว่าองคก์รตอ้งการสรา้งพนักงานทีด่ ีมีคุณภาพ                
ก็จ าเป็นที่ตอ้งลงทุนเป็นจ านวนมาก (ทัศนา พุฒตาล 2537) โดยจะต้องเริม่ ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลือก การจ่าย
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ค่าตอบแทน สวสัดกิารและผลประโยชน์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกอบรมเพื่อใหพ้นักงานเกิดทักษะ ความรูค้วามช านาญและ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อใหง้านมคีุณภาพและมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น การรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องคก์รนานๆ และท าใหพ้นักงานเกิดความภกัดตี่อองคก์ร จงึเป็นสิง่ทีอ่งคก์รควรใหค้วามส าคญั 
 การสรา้งใหพ้นักงานเกิดความภกัดตี่อองคก์รจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างมากในยุคทีม่กีารแข่งขนักันอย่าง
รุนแรงในเรื่องการดงึตวับุคคลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ โดยมผีลตอบแทนเขา้มาเป็นแรงจูงใจ จากที่
กล่าวมาข้างตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างวฒันธรรมการท างาน แรงจูงใจดา้นผลตอบแทนและ
ความภักดีของพนักงาน โดยสนใจศึกษาพนักงานคนไทยกลุ่มเจนวายในบรษิัทข้ามชาติแถบเอเชียบนถนนสาทร 
กรุงเทพมหานครฯ เน่ืองจากกลุ่มเจนวายเป็นประเดน็ทีห่ลายองคก์รใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล กลุ่มเจนวายเป็นบุคคลรุ่นใหม่ทีท่ยอยเขา้สู่โลกการท างานมากขึ้นเรื่อยๆ และก าลังเข้ามาทดแทน
พนักงานอาวุโส ซึ่งคนกลุ่มเจเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่ ชอบความท้าทาย อุปโภค บรโิภคสิง่แปลกใหม่ เบื่อหน่ายเร็ว 
โยกย้ายงานบ่อยๆ และในปจัจุบันมีต่างชาติเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ เพราะการเล็งเห็นถึง
ศักยภาพและจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย การบริหารของบรษิัทขา้มขาตแิถบเอเชียมคีวามพยายามที่จะดงึดูดให้
พนักงานอยู่กับองคก์รนานๆ โดยใหค้่าตอบแทนทีสู่ง 
 ในประเทศไทยมบีริษัทต่างชาตเิข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ เป็นทีต่ัง้
ของบรษิัทต่างชาตอิยู่มากเช่นกัน ผูว้จิัยจงึเล็งเหน็ความแตกต่างดา้นวฒันธรรมระหว่างคนไทยกับคนต่างชาตทิี่ตอ้ง
ปฏบิตังิานร่วมกัน และค่าจา้งต่างๆ ทีม่ผีลทีจ่ะท าใหพ้นักงานท างานอยู่กับองคก์รนั้นๆไดย้าวนาน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมการท างาน แรงจูงใจด้านผลตอบแทน และความภักดีของพนักงานบริษัท               
ขา้มชาตกิลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปจัจัยส่วนบุคคลกับความภักดีของพนักงานบริษัทข้ามชาต ิ              
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ 
  
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งเน้นศึกษาประชากรเป็นพนักงานชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่วายทีป่ฏบิตัิงานในบรษิัทขา้มชาติ
แถบเอเชียบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างประชากรเป็นพนักงานชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่วายทีป่ฏบิตังิานในบรษิัทขา้มชาตแิถบเอเชียบน
ถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ เป็นพนักงานคนไทยในบริษัทข้ามชาติแถบเอเชียทีเ่ข้ามาด าเนินธุรกิจในไทยในถนน
สาทร โดยผูว้จิยัค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ (Cochran, 1953) พบว่าไดข้นาดตวัอย่าง 323 ตวัอย่าง แต่การวจิยั
ครัง้น้ีก าหนดไวท้ี ่400 ตวัอย่าง  
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบบง่าย (Simple random sampling) การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quata Sampling) 
การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก ( Convenience Sampling ) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างครบตามจ านวนทีต่อ้งการ คอื 400 ตวัอย่าง 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Check list) และเป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s scale) ม ี5 ระดบั  โดยโครงสรา้งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคล มีค าถามทัง้หมด 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับ
การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองคก์ร ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มคี าตอบใหเ้ลือกตอบ 
หลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) โดยใหเ้ลือกตอบเพยีงขอ้เดยีวแต่ละขอ้ค าถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการท างานที่มคีวามสัมพันธต์่อความภักดีของพนักงาน
บริษัทข้ามชาติกลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น              
3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลักษณะการใช้อ านาจของผูบ้รหิาร จ านวน 3 ขอ้ ดา้นลักษณะความเป็นส่วนรวม จ านวน 3 ขอ้ ดา้น
ลักษณะการท างานร่วมกัน จ านวน 3 ขอ้ รวม 9 ขอ้ ซึ่งวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale)  ตามแบบของลิเคิรท์ มี 5 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่มคีวามสัมพันธ์ต่อความภกัดีของพนักงาน
บริษัทข้ามชาติกลุ่มเจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบ่งออกเป็น           
2 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน จ านวน 4 ข้อ และค่าตอบแทนที่มใิช่ตัวเงิน จ านวน 4 ขอ้ รวม 8 ขอ้ ซึ่งวัด
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั 
ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร มีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
scale) ตามแบบของลิเคริท์ (Likert) เรยีงจากมากไปหาน้อย จ านวน 5 ขอ้ ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย 
ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้โปรแกรมสถิตสิ าเรจ็รูปส าหรบัการวเิคราะหข์้อมูลทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูล  
ดว้ยสถิตเิชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ของ มัลลิกา บุนนาค 
(2537)โดยช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 อยู่ใน
ระดับมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.40 อยู่ในระดบัปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 อยู่ใน
ระดบัน้อย และช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00  - 1.80 อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  
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ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวเิคราะหข์อ้มูลการวจิยั มดีงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความคดิเหน็ของพนักงานในบรษิัทขา้มชาตทิีม่ตี่อวฒันธรรม
การท างาน แรงจูงใจดา้นผลตอบแทน และความภกัด ี
 

รายการ 
 

S.D. 
ร ะ ดั บ ค ว า ม 
คดิเหน็ 

ดา้นวฒันธรรมการท างาน 
   

1. ลักษณะการใช้อ านาจของผูบ้รหิาร 3.95 0.469 มาก 

2. ลักษณะความเป็นส่วนรวม 3.91 0.479 มาก 

3. ลักษณะการท างานร่วมกัน 3.94 0.526 มาก 

ดา้นวฒันธรรมการท างานโดยรวม 3.93 0.402 มาก 

ปจัจยัแรงจูงใจดา้นผลตอบแทน       

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 3.69 0.645 มาก 

2. ค่าตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิ 3.80 0.552 มาก 

ปจัจยัแรงจูงใจดา้นผลตอบแทนโดยรวม 3.74 0.516 มาก 

ดา้นความภกัด ี 3.71 0.528 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของพนักงานมีต่อวัฒนธรรมการท างานโดยรวมอยู่ใน            
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาตามลักษณะ พบว่า ด้านวัฒนธรรมการท างานในทุกด้าน อยู่ใน               
ระดบัมาก โดยทีล่ักษณะการใช้อ านาจ มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื 3.95 รองลงมาคอื ลักษณะการท างานร่วมกัน มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และลักษณะความเป็นส่วนรวม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดบั ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ตี่อ
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อพจิารณาตามรายด้าน พบว่า ปจัจัย
แรงจูงใจดา้นผลตอบแทนในทุกดา้น อยู่ในระดับมาก โดยทีด่ ้านค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 3.80 
รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทนที่มใิช่ตวัเงิน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามล าดับ และระดบัความคดิเห็นของพนักงาน             
ที่มีต่อความภักดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อความภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
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สมมติฐานท่ี 1 พนักงานที่มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบปจัจัยส่วนบุคคลกับความภกัดีต่อองคก์รของพนักงานในบรษิัทข้ามชาตกิลุ่มเจเนอเรชัน่
วายบนถนนสาทร กรุงเทพมหานครฯ 
 

ล าดบั สมมติฐาน ค่า t / F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

 
1 พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกัน 

2.785* 0.006 
ยอมรบั

สมมตฐิาน 

 
2 

พนักงานทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

1.704 0.183 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

 
3 

พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน  มีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน 

-1,699 0.090 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

 
4 

พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างานในองคก์รปจัจุบนัแตกต่างกัน 
มคีวามภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกัน 19.319* 0.000 

ยอมรบั
สมมตฐิาน 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที ่2 พบว่า เพศมีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนักงานที่มเีพศ
แตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติิ ทีร่ะดับ 0.05 แสดงว่าความแตกต่างทางเพศ 
มผีลต่อความภกัดตี่อองคก์ร 
 ระดับการศึกษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่หมายความว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มคีวามภักดตี่อองค์กร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่า ความแตกต่างของ
ระดบัการศึกษาไม่มผีลต่อความภกัดตี่อองคก์ร 
 ต าแหน่งงาน พบว่า มคี่า Sig. เท่ากับ 0.09 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ หมายความว่า พนักงานที่มตี าแหน่งงาน
แตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อองค์กร แตกต่างกันอย่างไม่มนัียส าคญัทางสถติิ แสดงว่า ความแตกต่างของต าแหน่งงาน
ไม่มผีลต่อความภกัดตี่อองคก์ร  
 ระยะเวลาในการท างานในองคก์รปจัจุบนั พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ หมายความ
ว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบันแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่า ความแตกต่างของระยะเวลาการท างานในองคก์รปจัจุบนัมผีลต่อความภกัดี
ต่อองคก์ร 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศึกษาพบประเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล มดีงัน้ี  
 เพศ พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกัน มีผลต่อความภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานงานวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนโยบายการบรหิารงานในองคก์รมหีลักการ
และแนวทางปฏิบัติต่อ พนักงานชาย และหญิงแตกต่างกัน มสีิทธเิสรีภาพ และโอกาสไม่เท่ากัน ต าแหน่งงานบาง
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ต าแหน่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของเพศชาย และหญิง การที่พนักงานมีเพศที่ต่างกันมีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน น่าจะเป็นเพราะว่าคนแต่ละเพศย่อมมคีวามรูส้ึกนึกคกิทีแ่ตกต่างกัน รวมถงึพฤติกรรมในการแสดงออก             
สิง่ต่างๆ ที่เป็นผลมาจากความรู้สกึนึกคิดของคนนัน้ๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพร กบลิฤทธิวฒัน์ 
(2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง แรงจูงใจทีม่ีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทขา้มชาตญิี่ปุ่น              
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มเีพศแตกต่างกัน มคีวามภักดตี่อองคก์รแตกต่างกัน 
โดยท าการศึกษาทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบัน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรปจัจุบัน
แตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อองคก์รแตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
พนักงานทีม่อีายุงานในองคก์รมากกว่ามีความภกัดตี่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่อีายุงานในองคก์รน้อยกว่า ทัง้น้ีอาจ
เป็นเพราะสามารถยอมรบัเป้าหมายขององคก์รและเหน็คุณค่าของงคก์ร มคีวามรูส้กึภกัดตี่อองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์ับ
บุคคลในองค์กร รวมถงึประสบการณ์ในการท างานสูง ท าให้เขา้ใจและยอมรบัในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
มากกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาปฏิบัตงิานน้อย และก่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญในหน้าที่ทีไ่ดร้ับมอบหมาย ก่อให้เกิด
ปญัหาในการปฏบิัตงิานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ศจี ทว ี(2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิัตงิานมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ชิโน -ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร            
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู ้บรหิารควรน าข้อมูลที่ไดจ้ากการศึกษาลักษณะปจัจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และระยะเวลาการท างาน           
ในองค์กรปจัจุบนัทีม่ผีลต่อความภกัดตี่อองคก์รมาประกอบการพิจารณาวางแผนบรหิารการจัดการ โดยการมรูีปแบบ
การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามแตกต่างทางเพศ และอายุการท างานในองค์กรทีไ่ม่เหมอืนกัน เช่น การจัดฝึกอบรม
ส าหรบัพนักงานใหม่ใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมการท างานในองคก์ร รวมถงึพฒันาสวสัดกิารต่างๆ และผลตอบแทนทีพ่นักงาน
จะไดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกับองคก์รอื่นๆ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ข้อคน้พบจากการศึกษาพบว่า ควรมกีารเพิ่มขอ้ค าถามปลายเปิด เช่น 
ขอ้เสนอแนะ ข้อคิดเหน็ของพนักงานเขา้ไปในแบบสอบถามด้วย เพื่อที่จะได้น าขอ้เสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบ           
การพิจารณา เพื่อพัฒนา หรือ ปรบัปรุงส่วนต่างๆ เพื่อน าเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองคก์รไปนาน ๆ  
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