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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางาน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดาน

ผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานลักษณะทํางาน และศึกษาปจจัยความผูกพันตอ

องคกร ประกอบดวย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนของแผนกทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหาบุคคล การ

ฝกอบรม รวมถึงการตั้งนโยบายสวัสดิการใหแกพนักงานในองคกร เพ่ือสรางความผูกพันตอองคกรใหกับ

พนักงาน กลุมประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานไทยที่ทํางานในบริษัทตางชาติ ซึ่งใชวิธีการเก็บ

ขอมูลจากพนักงานไทยท่ีทํางานในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการใช

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 22 จึงไดสํารวจจากกลุม

ตัวอยาง 200 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย การทดสอบคาที (T-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
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จากผลการวิจัยพบวา  

 กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 200 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู

ที่ 40,001 บาทข้ึนไป และระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ปขึ้นไป จากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวน

บุคคลที่แตกตางกันที่ไมมีผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก ดานเพศ ดานระดับการศึกษา และดาน

สถานภาพ และสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร ไดแก ดาน

อายุ ดานรายได และดานระยะเวลาปฏิบัติงาน และพนักงานมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางาน โดย

ภาพรวมอยูระดับมาก และพนักงานมคีวามคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคกร, บริษัทตางชาติ, ยานสีลม 

 

Abstract 

The objective of this study of factors of Thai employees commitment in multinational 

companies in Silom road, Bangkok to find out the motivation of work consists of benefit, 

work environment, job satisfaction and study of organizational commitment so Human 

Resource Department were able to planning their process such as recruitment, training 

and company welfare. The sample group consisted of 200 Thai employees are working in 

multinational companies at Silom road, Bangkok. The data were collected by using a 

questionnaire and were processed by SPSS Version 22. The descriptive statistics for 

describing the data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested using t-test and F-test as appropriate and multiple regression 

analysis. 

The findings were briefly stated as below: 

 General characteristics of the sample. Most of the respondents were female and 

were in the age range of 20-30 years. Them were single, held a Bachelor’s degree, the 

monthly income was over 40,001 baht and number of working years more than 3 years. 

The hypotheses were tested the different personal factors that don’t affect organizational 
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commitment such as gender, education and status. The hypotheses were tested the 

different personal factors that affect organizational commitment such as age, monthly 

income and number of working years. Their opinions about the motivation of work were 

at good levels. Their opinions about the organizational commitment were at good levels. 

Keywords: Commitment, Multinational Company, Silom Road 
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บทนํา 

ปจจุบันการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติมีจํานวนมาก และถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องจากมีการแกไขกฎกระทรวงพาณิชยฉบับใหมโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ รมว.

พาณิชย ไดเปดเผยวา กระทรวงพาณิชยไดปลดล็อค 19 ธุรกิจโดยถอดออกจากบัญชีทายพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) 

ตอการประกอบธุรกิจคนตางดาวพ.ศ. 2542 ตามกฎกระทรวงพาณิชยฉบับใหมมีผลใหนักธุรกิจตางชาติไมตองมา

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีกตอไปโดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สงผลใหมีนักลงทุนตางชาติจํานวน

มากสนใจที่จะเขาที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจทั้ง 19 รายการนั้น ไดแบงเปน 6 กลุมธุรกิจดังตอไปนี้ 

1. ธุรกิจสถาบันการเงินธุรกิจที่เกี่ยวของหรือจําเปนตองประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงนิ 14 ธุรกิจ 

2. ธุรกิจการบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบรษิัทบริหารสินทรัพย 

3. ธุรกิจบริการเปนสํานักงานผูแทนของนิติบุคคลตางประเทศในธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

4. ธุรกิจบริการเปนสํานักงานภูมิภาคของนิติบุคคลตางประเทศในธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

5 ธุรกิจการบริการที่มีสวนราชการเปนคูสัญญา 

6 ธุรกิจบริการที่มีรฐัวิสาหกิจเปนคูสัญญา 

สงผลใหมีเกิดขอดีตอภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาวและเกิดการแขงขันดานการพัฒนาประสทิธิภาพและ

คุณภาพในการใหบริการมากยิ่งข้ึน จึงเห็นไดวาการปรับปรุงบัญชีทายของพ.ร.บ.ตางดาวในธุรกิจดังกลาว จะเกิด

โอกาสสําคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากผูประกอบการตางชาติเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย และชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันและพัฒนานวัตกรรมการบริการใหประเทศไทย และสงเสริมใหประเทศไทยกาวเปน

ศูนยกลางของอาเซียนไดดวยที่พรอมสําหรับเปนศูนยกลางการเชื่อมโครงการคาตลาดอาเซียนรองรับประชากรที่

มีมากกวา 60 ลานคน 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางสูงในปจจุบัน สงผลใหองคกรตาง ๆ จึงตองปรับกลยุทธ

ฝายทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการสรรหาบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานใหกับองคกร เปนปจจัยหนึ่งที่องคกรตาง ๆ ให

ความสําคัญ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ และตรงตามลักษณะที่ตองการแลว เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความ

เชี่ยวชาญในงาน จึงตองจัดการฝกอบรมตาง ๆ ใหกับบุคคลากรใหมหรือบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานอยูแลว ปองกัน

การเกิดความผิดพลาดในงาน และไดงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดฝกอบรมนั้นถือเปนการลงทุนอยาง

หนึ่ง ดังนั้น องคกรจึงตองสรางความผูกพันที่เกิดข้ึนระหวางบุคลากรกับองคกรใหได  จะสามารถรักษาบุคลากรที่
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มีคุณภาพใหอยูกับองคกรไดนาน จําเปนอยางย่ิงตองสรางแรงจูงใจในการทํางานที่จะสรางสรรคผลงานที่ดีเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดตอไป 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ 

ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนแหลงรวมบริษัทตางชาติมากมาย ที่เขามาลงทุนทําธุรกิจใน

ประเทศไทย จึงเลงเห็นการสรางโอกาสใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความรูสึกเชิงบวก และเกิดความผูกพันตอ

องคกร ใชเปนแนวทางการกําหนดนโยบายดานทรพัยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ โดยจําแนกตามดานผลตอบแทน 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานลักษณะงาน  

3. เพื่อศึกษาความผูกพันดานจิตใจ ดานการรับรู และดานความมั่นคงในองคกรของพนักงานไทยใน

บริษัทตางชาติ  

4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไทยและความผูกพันของ

พนักงานไทยในบริษัทตางชาติ 

5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันของพนักงานไทยใน

บริษัทตางชาติ 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานขอที่1: 

 H1: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานไทยที่มีผลตอปจจัยความผูกพันตอบริษัทตางชาติทีไ่มแตกตางกัน 

 H1.1: ปจจัยสวนบุคคลของพนกังานไทยที่มีผลตอปจจัยความผูกพันตอบริษัทตางชาติที่แตกตางกัน 

 

สมมุติฐานขอที่2: 

 H2: ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ดานผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานลักษณะงาน 

ที่มีผลตอปจจัยความผูกพันตอบริษัทตางชาติที่ไมแตกตางกัน 

H2.1ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ดานผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานลักษณะงาน 

ที่มีผลตอปจจัยความผูกพันตอบริษัทตางชาติที่แตกตางกัน 

สมมุติฐานทั้ง 2 ขอจะทําการทดสอบที่ระดบันัยทางสถิติ 0.05 
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ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการศกึษา ดังตอไปนี้ 

1. ดานเนื้อหาการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทตางชาติ 

2. ดานประชากรและพื้นที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรชาวไทยที่ปฏิบัติงานบริษัทตางชาติ ในยานสีลม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนกลุมเปาหมายที่ใหญ จํานวน 200 คน 

3. ดานระยะเวลาในการศึกษา เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุง หรือวางแผนพัฒนาฝายทรัพยากรมนุษยได 

2. เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลของพนักงานชาวไทยเพื่อนําไปเปนแนวทางในการวางแผนการสรรหา

บุคคล การจัดฝกอบรม ในบริษัทตางชาติ 

3. เพื่อทราบถึงปจจัยแรงจูงใจในการทํางานสามารถนําไปวางแผนนโยบายดานสวัสดิการ ดาน

สภาพแวดลอม และดานลักษณะงาน เพื่อใหตรงตามความตองการของพนักงานในองคกร 

4. เพื่อเปนแนวทางในการสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร ทั้งทางดานจิตใจ ดานการรับรู 

และดานความมั่นคง เพื่อมีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 Allen and Meyer (1990 Susan Curtis, 2001: 60-62) ไดแบงปจจัยความผูกพันเปนทั้งหมด 3 

ปจจัย ตอไปนี ้

 1. ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานความรูสึก คือ การรับรูลักษณะของงาน เชน ความสําคัญของงาน 

ทักษะเฉพาะทาง ปฏิกิริยาจากหัวหนางาน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาความผูกพันใหมีความรูสึกได 

 2. ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานความตอเนื่อง คือ ความพึงพอใจหรือแรงจูงในการทํางาน อายุงาน 

ความตั้งใจจะลาออก การปลดเกษียณ ซึ่งความสัมพันธเหลานี้จะเปนไปในทางลบ สงผลใหจะมีความผูกพันตอ

องคกรในระดับต่ํา 

 3. ปจจัยที่กอใหเกิดความผูกพันดานบรรทัดฐานของสังคม ไดแก สังคมในการทํางาน การรับรูถึงการ

พึ่งพาอาศัยกัน การมีสวนรวมในการบริหารองคกร เปนตน 

 

 Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003) ไดมีมุมมองเก่ียวกับความผูกพันตององคกรของ

พนักงาน พฤติกรรมเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร โดยจะเห็นจากการพูด (Say) 
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การดํารงอยู (Stay) และการใชความสามารถอยางเต็มที่ (Strive) ซึ่งประกอบไปดวยปจจัย 7 ประการ ที่มี

อิทธิพลตอความผูกพัน ตอไปนี้ 

 1. ภาวะผูนํา (Leadership) 

 2. วัฒนธรรมขององคกร (Culture Purpose) 

 3. ลักษณะงาน (Work Activity) 

 4. คาตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 

 5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

 6. โอกาสที่ไดรับ (Opportunity) 

 7. ความสัมพันธ (Relationship) 

 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2549, หนา261-262) กลาววา ความผูกพันกอใหเกิดการยึดเหนี่ยว ในคุณคาของ

คุณงานความดีซึ่งกันและกัน การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ถาสามารถจูงใจใหบุคลากร มีความกระตือรือรนตอหนาที่

ที่ไดรับมอบหมาย หวงใยตอความสําเร็จและความกาวหนาขององคการ นั่นหมายถึง เราไดสรางความผูกพันให

เกิดขึ้นในตัวบุคลากรแลว ซึ่งจะสงผลตอภาพรวมของการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. เปนการเสริมสรางกําลังใจใหบุคลากรรวมมือปฏิบัติงานเพ่ือองคการ  

2. เปนการสรางแรงศรัทธา และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ทําใหบุคลากรมีความรูสึก

ที่ดีตอองคการ  

3. เปนการสรางความสามัคคีและการปฏิบัติงานเปนทีม คือทุกคนตางใหความรวมมือ รวมใจอยาง

เตม็ท่ีเพื่อความสําเรจ็ขององคการ  

4. เปนการสรางความจงรักภักดีและเสียสละเพื่อองคการ  

5. เปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และทําใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

6. เปนการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในการปฏิบัติงาน  

7. เปนการลดขอขัดแยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) ไดศกึษาความผูกพนัตอองคการของเจาหนาที่ สถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) พบวา กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จาํนวน 164 คน  

 1. ขอมูลทั่วไปของประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ63.5 มีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ39.2 

สถานภาพสมรส รอยละ 48.6 มีรายไดจอเดือนละ 20,001-30,000 บาท รอยละ 41.9 ระดับการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี รอยละ 58.8 ตําแหนงในการปฏิบัติระดับงานพนักงาน รอยละ78.4 สวนงานที่สักกัดสํานักงานบาน

มั่นคงและสํานักผูอํานวยการ รอยละ 8.8 ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบัน 6-10 ป รอยละ 31.8 

 2. ผการวิเคราะหระดับความผูกพันตอองคการ พบวา โดยรวมแลวเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) มีความผูกพันตอองคกรในระดับคอนขางสูง คาเฉลี่ย 3.73 ดานความจงรักภัคดีตอ

องคการ คาเฉลี่ย 4.00 ดานความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งขององคการ 3.93 ดานความเต็มใจและทุมเทใน

การทําเพ่ือองคการ คาเฉลี่ย 3.92 ดานความตองการที่จะดํารงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 3.37 ดาน

ความเสียสละเพื่อองคการ มีคาเฉลี่ย 3.13 

 3. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตององคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

พบวา ตัวแปรอายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

สถาบัน ความทาทายในการทํางาน ความกาวหนานการทํางาน การมีสวนรวมในการตัดสินในการทํางาน 

ลักษณะการทํางานเปนทีม เงินเดือนสวัสดิการ การพัฒนาความรูความสามารถของบุคคลากร สภาพแวดลอมใน

การทํางาน ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชาและตอเพื่อนรวมงาน ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา ความรูสึกวาตนมี

ความสําคัญตอองคการ ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งได 

 ปาริชาติ บัวเปง (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตองคกรของพนักงาน บริษัท ไดก้ิน 

อินดัสทรี ประเทศไทย (จํากัด) พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 336 คน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ชวงอายุต่ํากวา 30 ป ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของ

พนักงานสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และระยะเวลา

ปฏิบัติงานอยูระหวาง 1-5 ป การวิเคราะหเก่ียวกับระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา ระดับความ

ผูกพันตอองคของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรี ประเทศไทย (จํากัด) โดยภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายได เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย 3 ลําดับ คือ ดานความรูสึก รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน

ทางสังคม และดานความตอเนื่อง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการ วิ จัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในย านสีลม จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเฉพาะ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิดวยการแจกแบบสอบถามที่ได

ทําการสุมตัวอยางที่ไดจากการเปดตารางการสุมของของ Taro Yamane โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับ

พนักงานชาวไทยที่ทํางานในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหวางชวงเวลา 18:30-20:00 น. และทําการ

เก็บแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเชื่อมโยงความสอดคลองของเนื้อหาทั้งหมดกับแนวคิด 

ทฤษฎี และขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Science : SPSS) ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการอธิบายถึงลักษณะของขอมูลความแตกตางกันใน

ลักษณะตาง ๆ คือ เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยการหาคาความถี่ 

(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ขอมูลปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคล จะแสดงเปนขอมูลเฉพาะคารอยละ 

ขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน จะแสดงเปนขอมูลคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูล

ปจจัยความผูกพันตอองคกร จะแสดงเปนขอมูลคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะหสมมุติฐานทั้งสองขอ ใชสถิติการวิจัย

ดังนี้ 

สมมุติฐานขอที่1 จะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที (t-test)ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุม  2 กลุม และ

จะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of  Variance : One way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป และเมื่อพบความ

แตกตางจะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทยีบเปนรายคู (Multiple Comparisons) 

สมมุติฐานขอที่2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

 

ผลการวิจัย 

พนักงานไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทตางชาติ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ52 พนักงานไทยสวนใหญมี

ชวงอายุ 20-30 ป รอยละ45 พนักงานไทยสวนใหญมีระดับปริญญาตรี รอยละ125 มีสถานภาพโสด รอยละ69 

พนักงานไทยใหญมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป รอยละ37.5 พนักงานไทยสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3ปข้ึน

ไป รอยละ100  
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บทสรุปและขอเสอนแนะ 

การอภิปรายผล 

สมมุติฐานขอที่ 1: พนักงานไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทตางชาติ ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรไมแตกตางกัน ไดแก               

ดานเพศ ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย และความแตกตางดาน

เพศไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยาพร หองแซง ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผล

ตอความผูกพันในองคกรของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานที่มีเพศที่แตกตาง

กัน คือ เพศหญิงมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย ซึ่งไมผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานธนาคาร

ออมสิน และยังสอดคลองกับอีกงานวิจัยของสมจิตร จันทรเพ็ญ ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พบวาจํานวนประชากรกลุมตัวอยางเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 63.5 และเพศชาย รอยละ 36.5 ซึ่งมีผลตอความผูกพันตอ

องคกร  

ดานระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลดานระดบัการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี  ไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัด

กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาต บัวเปง ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) พบวา กลุมการศึกษาที่แตกตางกัน 

มีระดับความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแกดานความรูสึก ดานความตอเนื่อง 

ละดานบรรทัดฐานทางสังคม ทั้งหมดไมมีผลตอความผูกพันตอองคกร ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ คือ ระดับปริญญาตรี ซึ่งไมสอดคลองกับสมจิตร จันทรเพ็ญ ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของ

เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) พบวาระดับการศึกษาต่ํากวาอนุปริญญาและอนุปริญญามี

ความผูกพันตอองคกรสูงกวาพนักงานที่มีการศึกษาสูงกวา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ซึ่งตางกับผลงานวิจัยของผูวิจัย 

และปาริชาติ บัวเปง  
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ดานสถานภาพ ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพ กลุมประชากร

สวนใหญสถานภาพโสด ซึ่งเปนไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม 

จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร จันทรเพ็ญ ที่ไดศึกษาความ

ผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) พบวา เจาหนาที่สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชนที่มีสถานภาพที่แตกตางกันจะที่มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ทั้งนี้ประชากรกลุมตัวอยาง

สวนใหญ มีสถานภาพสมรส 72 คน คิดเปนรอยละ 48.6 และสอดคลองกับอีกงานวิจัยของปยาพร หองแซง ที่ได

ศึกษาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรที่ไมแตกตางกัน คือ พนักงาน

ที่มีสถานภาพสมรสโสดมีความผูกพันธตอองคกรโดยรวมเทากับพนักงานที่มีสถานะสมรส/ อยูดวยกัน/ หมาย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 

สมมุติฐานขอที่1: พนักงานไทยที่ปฏิบัติงานในบริษัทตางชาติ ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคกรแตกตางกัน ไดแก   

ดานอายุ ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลดานอายุมีผลตอความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมจิตร จันทรเพ็ญ ที่ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

(องคการมหาชน) พบวาเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนที่มีอายุตางกัน มีความผูกพันตอองคการแตกตาง

กัน เปนการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอย

ละ 39.2 มีระยะเวลาทํางานนาน จะมีแนวโนมที่ตอความผูกพันตอองคการในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจยั

ของปาริชาต บัวเปง ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส 

ประเทศไทย (จํากัด) พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานของพนักงานระวางกลุมอายุที่แตกตางกันมี

ระดับความผูกพันตอองคกรตอองคกรแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายได ไดแกดานความรูสึก ดานความ

ตอเนื่อง และดานบรรทัดฐานทางสงัคม พบวามีพียงดานบรรทัดฐานทางสงัคมดานเดียวที่กลุมอายุที่แตกตางกันมี

ระดับความผูกพันตอองคกรแตกตาง 

ดานรายได ผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลดานรายไดมีผลตอความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางสวน
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ใหญมีรายได 40,001 บาทข้ึนไป ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร จันทรเพ็ญ ที่ไดศึกษาความผูกพัน

ตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) พบวา เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความผูกพันตอองคการที่แตกตางกัน ปรากฎวาแตกตางกัน เปนการยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว จากการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ย พบวาเจาหนาที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด 4.05 และสอดคลองกับอีกงานวิจัยของทวิช อุศมา ไดศึกษาความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัททวี

ฟารม จํากัด อําเภอละงู จังหวัดสตูล พบวา พนักงานบริษัททวีฟารม จํากัด ที่มีรายไดแตกตางกันมีความผูกพัน

องคการ ทั้งโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน โดยพบวา ทั้งในภาพรวมและรายดานนั้นที่มีรายไดตั้งแต 

15,000 บาทข้ึนไป มีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท และพบวาพนักงานที่

มีรายไดสูงกวา 20,000 บาทขึ้นไป มีความผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีรายไดตั้งแต 15,000-20,000 

บาท ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

ดานระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลวิจัยพบวา พบวา ความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลา

ปฏิบัติงานมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่แตกตางกัน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของของปยาพร หองแซง ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยที่มีผลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานที่มี

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาต บัวเปง ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรสี ประเทศไทย (จํากัด) พบวา ในระดับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานระหวางกลุมที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีระดับความผูกพันตอองคกรที่แตกตาง

กัน 

สมมุติฐานขอที่ 2: ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ดานผลตอบแทน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน

ลักษณะงาน ไมมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในยานสีลม จังหวัด

กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา  

 1. ปจจัยดานผลตอบแทน ผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอความผูกพันตอบริษัทตางชาติความผูกพันตอ

องคกรที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของคูเปอร ซึ่งความตองการของบุคลากร 1 ใน 7 

ประการ คือ การใหอัตราคาจางที่เหมาะสม และมีความยุติธรรมกับบุคลากรที่ทํางานตําแหนงนั้น 

 2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอความผูกพันตอบริษัทตางชาติ

ความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับบทความที่คุณวิชัย แหวนเพชร กลาวไววา สภาพการทํางาน 
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(Working Condition) เปนสภาพโดยทั่วไปของสถานที่ทํางาน เชน ทั้งในและนอกที่ทํางานตองมีความปลอยภัย 

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรยีบรอย ความสัดสวน 

 3. ปจจัยดานลักษณะงาน ผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอความผูกพันตอบริษัทตางชาติความผูกพันตอ

องคกรที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับบทความที่คุณวิชัย แหวนเพชร กลาวไววา งานที่บุคคลากรไดไปปฏิบัติงาน

อยูหากมีควาชอบความถนัด และสนใจในงานนั้น ก็ยอมมีความพึงพอใจในงานนนั้นเปนทุนเดิม และในขณะที่

ปฏิบัติงานไปไดมีโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหมๆ 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปจจัยขอมูลสวนบุคคล ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และปจจัยความผูกพันตอองคกร ที่

มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไทยในบริษัทตางชาติ ในพื้นที่ยานสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น ผูที่เก่ียวของหรือฝายทรัพยากรบุคคล ควรนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนา ตั้งแตการสรรหา และ

คัดเลือกใหไดลักษณะของผูสมัครงานที่ตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว  และสามารถตอบสนองความตองการของ

บริษัทไดมากที่สุด ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 1.ปจจัยขอมูลสวนบุคคล จากผลการวิจัยพบวา สวนของระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ไมมี

ผลตอความผูกพันในองคกร โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา3 ป ดังนั้นฝายทรัพยากร

บุคคล หรือผูบริหาร ตองหาวิธีรักษาคนกลุมนี้ไว  

 2.ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอ

ความผูกพันในองคกร คือการมีเพื่อนรวมงานที่ชวยเหลือกัน ดังนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลควรมีการสํารวจ หรือ

สรางความสัมพันธระหวางพนักงานในองคกรดวยกัน เพื่อเสรมิสรางความสามัคคีและความมีน้ําใจซึ่งกันและกัน 

 3.ความผูกพันตอองคกร จากผลการวิจัยพบวา ความตั้งใจวาจะทํางานกับองคกรนี้จนเกษียณอายุนั้น มี

ความคิดเห็นที่นอยมาก ดังนั้นฝายทรัพยากรบุคคล หรือผูบริหาร สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห และหาวิธีที่จะ

เปลี่ยนความคิดเห็นนี้แกพนักงานใหมีความผูกพันตอองคกรไดอยางไร เชน เปลี่ยนนโนบายดานสวัสดิการ

เก่ียวกับการเกษียณอายุที่องคกร เปนตน 
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