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The research aimed to study the employees’ commitment classified by
demographic and to study relationship between working culture and the employees’
commitment in the multinational organization. Questionnaire was used as the tool for data
collection. Statistics for data analysis were percentage, standard deviation, the t-test for
testing the difference of means, one-way ANOVA or Brown-Forsythe test, and Pearson
product moment correlation statistics. The results were as follows:
1. The study of demographic showed that most respondents were male, being
single, holding Bachelor’s degree as the highest education, working as operational
employees, aged between 31 and 35 years, having duration of work in the organization up
to 5 years, earning average monthly income over Baht 35,001, and working at multinational
organization in Asia.
2. Marital status, duration of work, and age influenced employees’ commitment
in multinational organization differently at statistical significance of 0.05 and 0.01 levels,
respectively.
3. Gender, highest education, positioning level, average monthly income,
multinational organization did not influence employees’ commitment in multinational
organization at statistical significance of 0.05 levels.
4. Organization work culture in category of publicity was related with overall
employees’ commitment in the multinational organization at statistical significance of 0.01
levels. Moreover, organization work culture in category of management’s authorizing,
avoiding uncertainty and collaborative working was related with overall employees’
commitment in the multinational organization with statistical significance of 0.05 levels.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในปั จจุบนั โลกของธุรกิจมีลกั ษณะเป็ นองค์กรข้ ามชาติมากขึ ้น และบริ ษัททังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศส่วนใหญ่มีองค์กรแม่อยูท่ ี่ต่างประเทศทังสิ
้ ้น ซึง่ บริ ษัทหรื อองค์กรดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับ
จากตลาดโลกและประสบความสํ า เร็ จเป็ นอย่า งมาก ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ อ งของการบริ ห ารการจัด การ
การตลาดและเทคโนโลยี ในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศนั ้น บริ ษัทจากประเทศที่เป็ นผู้ลงทุนไม่อาจ
ที่จะดําเนินงานได้ โดยใช้ บุคลากรจากประเทศแม่ได้ ทัง้ หมด เนื่องจากต้ นทุนที่สงู และด้ วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศเจ้ าบ้ าน บริ ษัทจากประเทศผู้ลงทุนหรื อที่เรี ยกกันว่า
บริ ษัทข้ ามชาติจะต้ องสามารถใช้ ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเจ้ าบ้ านที่ตนเข้ าไปลงทุนให้ ค้ มุ ค่า
ที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพยากรบุคลล เงินทุน และเทคโนโลยี หรื ออื่นๆ ซึ่งหมายถึงว่าเชิงบริ หารการจัดการ
หากผู้บริ หารหรื อผู้จัดการของบริ ษัทข้ ามไม่สามารถจูงใจและสร้ างความมุ่งมั่นในบรรดาพนักงานทัง้
ที่มาจากบริ ษัทแม่และพนักงานท้ องถิ่นแล้ ว การดํ าเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริ ษัทนัน้ ๆ ก็ จะไม่
สามารถประสบความสําเร็ จได้ หรื อหากได้ ก็จะไม่สามารถทําให้ ความสําเร็ จนันมี
้ ความยัง่ ยืนได้ จะเห็น
ได้ ว่าในกระบวนการพัฒนาของบริ ษัทข้ ามชาติอื่นๆ นัน้ ผู้บริ หารจะพบกับสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความ
ไม่เข้ าใจระหว่างบุคคลได้ ง่ายเพราะบริ ษัทอาจจะละเลยในเรื่ องของการพัฒนาและไม่ให้ โอกาสเติบโต
อย่างเพียงพอในสายงานอาชีพสําหรับพนักงานโดยไม่คํานึงถึงเชือ้ ชาติและศาสนา แต่อยู่บนพื ้นฐาน
ของความสามารถและการทุ่มเทให้ กบั บริ ษัท แต่ในขณะเดียวกันที่มีการควบคุมการจัดการยังคงอยู่ใน
มือของผู้จดั การบริ ษัทแม่ ดังนันในขณะนี
้
้บริ ษัทข้ ามชาติกําลังถูกบังคับให้ พิจารณาบูรณาการโดยการ
นําเอาผู้จดั การท้ องถิ่นเข้ าไปในระบบบริ หารซึง่ จะเป็ นกระบวนการที่ทําให้ เกิดข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
สําหรับบริ ษัทข้ ามชาติ
ทรัพยากรบุคลากรนับว่าเป็ นทรัพยากรที่สําคัญอย่างมากต่อองค์กรที่จะทําหน้ าที่ผลักดันให้
องค์กรประสบความสําเร็ จ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั ้นบุคลากรจึงเป็ นผู้กําหนดความสําเร็ จ
ขององค์ กร หากองค์ กรขาดแคลน หรื อสูญเสี ยบุคลากรที่ มีคุณ ภาพ ก็ จะไม่ส ามารถนํ าองค์ กรไปสู่
ความสําเร็ จตามที่ตงไว้
ั ้ ได้ การที่องค์กรมีบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพนั ้น นอกเหนือจากความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรนั ้นๆ แล้ ว บุคลากรเหล่านี ้จึงต้ องเรี ยนรู้ ถงึ วัฒนธรรมองค์กร มีความเต็มใจที่จะ
ปฏิ บัติ ง าน ความมุ่ง มั่น ทุ่ ม เทในการทํ า งานให้ สํ า เร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก รที่ ตัง้ ไว้ รวมถึ ง
ความรู้สกึ ใส่ใจและรับผิดชอบในงานของตนเอง สิง่ เหล่านี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากพนักงานไม่มีความผูกพัน
ต่อองค์กร ดังนันองค์
้ กรจึงควรให้ ความสนใจ เอาใจใส่ และให้ ความสําคัญ แก่บคุ ลากรเหล่านี ้ โดยการ

2
สร้ างความรู้ สึก อัน ดี แ ก่ พ นักงาน เพื่ อ ให้ พ นัก งานรู้ สึก มี ส่ว นร่ ว มกับ องค์ ก ร ตลอดจนให้ โ อกาสใน
ความก้ าวหน้ าของพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อให้ บุคลากรเหล่านี ร้ ้ ู สึกว่าตนเป็ นคนที่องค์ กรเพื่อ
เล็งเห็นถึงความสามารถ และความตั ้งใจที่จะทําให้ องค์กรประสบความสําเร็ จได้ เป็ นการสร้ างความ
มัน่ คงให้ กบั พนักงานเอง และเพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพการงานของพนักงานและความสําเร็ จในการ
ดําเนินงานขององค์กรได้ ในที่สดุ
เพราะฉะนัน้ องค์ กรทุกองค์ กรจึงจํ าเป็ นจะต้ องทํ าให้ พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์ กร
เพราะหากว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรนันย่
้ อมสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําเร็ จในการบริ หารงาน
ด้ านทรั พยากรบุคคลขององค์ กร อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันจะเกิ ดขึน้ ได้ อย่างมาก
ดังเช่น ค่าใช้ จ่ายในการสรรหาว่าจ้ างพนักงานใหม่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมทักษะพนักงาน
ความสามารถแก่พนักงาน รวมถึง การลดลงของอัตรากําลังในการปฏิบตั ิบตั ิงานทังทางด้
้
านปริ มาณและ
คุณภาพ เป็ นต้ น การศึกษาเรื่ องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่ผ้ บู ริ หารต้ อง
ให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายด้ านทรัพยาการบุคคล
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของพนักงานและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (จิราวรรณ หาดทรายทอง, 2539)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการที่จะศึกษาความผูกพันขององค์กรในแนวคิดของ Geert Hofstede มี
ผลกระทบต่อความผูกพันในวัฒนธรรมองค์ กรข้ ามชาติ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ องค์ กรสามารถบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําให้ พนักงานเกิดความรักความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ ้น
และทําให้ องค์กรประสบความสําเร็ จ

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง
อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
ที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานบริ ษัทข้ ามชาติ
3. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
4. เพื่ อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างปั จ จัยด้ า นวัฒ นธรรมการทํ างานกับความผูกพัน ของ
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
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ความสําคัญของการวิจยั
1. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง พัฒนาและวางแผนเพิ่มปั จจัยด้ านทําให้ ทราบถึงความ
ผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อบริ ษัทข้ ามขาติ
2. เพื่อนํ าข้ อมูลที่ ได้ มากําหนดแนวทางในวางแผนปรั บกลยุทธ์ ด้านการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมการทํางานที่มี
ผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานที่ ทํ า งานในบริ ษั ท ข้ ามชาติ ในเขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง
ได้ มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการคํานวณ ในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้ มีคา่ คลาดเคลื่อนได้ 5% (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544:74) ได้ ขนาด
ตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพิ่มจํานวนตัวอย่างจํานวน 15 ตัวอย่าง รวมทั ้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยใช้ วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยใช้ แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ นําไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายในแต่
ละเขตจนครบจํานวนที่กําหนดไว้

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้ วย
1. ลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 สถานภาพสมรส
1.2.1 โสด
1.2.2 สมรส
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1.2.3 อื่นๆ
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.3.1 ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
1.3.2 ปริ ญญาตรี
1.3.3 สูงกว่าปริ ญญาตรี
1.4 ระดับตําแหน่งงาน
1.4.1 ผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างาน
1.4.2 พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
1.5 อายุ
1.5.1 21-25 ปี
1.5.2 26-30 ปี
1.5.3 31-35 ปี
1.5.4 36 - 40 ปี
1.5.5 41- 45 ปี
1.5.6 46 ปี ขึ ้นไป
1.6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้
1.6.1 ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
1.6.2 6-10 ปี
1.6.3 11-15 ปี
1.6.4 16 ปี ขึ ้นไป
1.7 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.7.1 ตํ่ากว่า 15,000 บาท
1.7.2 15,001 – 20,000 บาท
1.7.3 20,001 – 25,000 บาท
1.7.4 25,001 – 30,000 บาท
1.7.5 30,001 – 35,000 บาท
1.7.6 35,001 – 40, 000 บาท
1.1.7 40,001 บาทขึ ้นไป
1.8 องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
1.8.1 องค์กรของประเทศในเอเชีย
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1.8.2 องค์กรของประเทศในอเมริ กา
1.8.3 องค์กรของประเทศในยุโรป
1.8.4 อื่นๆ
2. วัฒนธรรมการทํางาน
2.1 ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร
2.2 ลักษณะความเป็ นส่วนรวม
2.3 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
2.4 ลักษณะการทํางานร่วมกัน
ตัวแปรตาม (Dependent)
ความผูกพันต่อองค์กร

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ ในเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
2. วัฒธรรมการทํางาน หมายถึง ค่านิยมที่พนักงานให้ การยอมรับยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน และ
ถ่ายทอดให้ แก่พนักงานใหม่ เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตอ่ ไป ซึง่ ประกอบด้ วย
2.1 ลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร หมายถึง การบริ หางานโดยรวมของผู้บริ หารไม่
ว่าจะเป็ น ความก้ าวหน้ าตามสายงาน ขอบเขตความรับผิดชอบในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้ รับ
2.2 ลักษณะความเป็ นส่ วนรวม หมายถึง การทํ างานแบบเป็ นส่วนรวม จะนึกถึงแต่
ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็ นหลัก โดยไม่ คิ ด ถึง ส่ ว นตัว ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความเป็ นส่ ว นรวมในทาง
ความคิดและการกระทําต่อความสนใจในกลุม่ เน้ นงานมากว่าเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
2.3 ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน หมายถึง องค์กรจะต้ องสร้ างความเชื่อมัน่
เพื่อให้ พนักงานในองค์กรมีความมั่นใจในการทํางาน โดยพนักงานจะต้ องไม่มีความเครี ยดและกังวล
เกี่ยวกับ มัน่ คง ความปลอดภัย ว่าจะโดนไล่ออก หรื อปลอดออกเมื่อไหร่ เพราะว่าพนักงานบ้ างคนไม่
อยากลาออกและอยากทํางานในองค์กรแห่งนี ้เป็ นเวลานานๆ
2.4 ลักษณะการทํางานร่ วมกัน หมายถึง การรับรู้และให้ ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องเวลา
การรักษาเวลา การตรงต่อเวลานับเป็ นเรื่ องที่เคร่งครัดมาก
3. ความผู ก พั นของพนั ก งาน หมายถึง ความคิ ด เห็ น ความรู้ สึก ทัศ นคติที่ พนักงาน
แสดงออกต่อองค์กรเป็ นความรู้ สึกเต็มใจและใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานและรักษา
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ความเป็ นสมาชิกขององค์ กร โดยมีความผูกพันรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และต้ องการทํางานกับ
องค์กรต่อไป

กรอบแนวความคิดในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานองค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent)

ตัวแปรตาม
(Dependent)

ลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับตําแหน่ง
5. อายุ
6. ระยะเวลาในการทํางาน
7. รายได้
8. องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน

ความผูกพันต่ อองค์ กร

วัฒนธรรมการทํางาน
1. ลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร
2. ลักษณะความเป็ นส่วนรวม
3. ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน
4. ลักษณะการทํางานร่วมกัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
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สมมติฐานของการวิจยั
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ
ตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่าน
ทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติที่แตกต่างกัน
2. วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ด้ านลักษณะ
ความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลี กเลี่ ยงความไม่ แน่น อน
ลักษณะการทํ างานร่ วมกัน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง วัฒนธรรมการทํ างานองค์ กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่
ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร โดยการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความหมายของประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิ พลต่อการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.
2529: 312-315)
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญิ งที่
ต่างกันส่งผลให้ การสื่อสารของชายและหญิ งต่างกัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับชมภาพยนตร์ โทรทัศน์ของ
เด็กวัยรุ่ น พบว่าเด็กวัยรุ่ นชายสนใจภาพยนตร์ สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเด็กวัยรุ่ นหญิ ง
สนใจภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ มากที่สดุ แต่ก็มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่แสดงว่า ชายและหญิงมีการสื่อสาร
และรับสื่อไม่ตา่ งกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่อายุต่างกันให้ เชื่อฟั ง หรื อเปลี่ยนทัศนคติหรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
นัน้ มี ค วามยากง่ า ยต่ า งกัน ยิ่ ง มี อ ายุม ากกว่ า ที่ จ ะสอนให้ เชื่ อ ฟั ง ให้ เปลี่ ย นทัศ นคติ แ ละเปลี่ ย น
พฤติกรรมก็ยิ่งมากขึ ้น การวิจยั โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ (I.L.Janis and
D.Rife) ได้ ทําการวิจยั และให้ ผลสรุ ปว่า การชักจูงจิตใจหรื อโน้ มน้ าวจิตใจของคนจะยากขึ ้นตามอายุ
ของคนที่เพิ่มขึ ้น อายุยงั มีความสัมพันธ์ของข่าวสาร และสื่ออีกด้ วย เช่น ภาษาที่ใช้ ในวัยต่างกัน ก็ยงั มี
ความต่างกัน โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สูงกว่าผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจยั หลายชื ้นที่ว่า การศึกษาของผู้รับสารนั ้นทําให้ ผ้ รู ับสารมีพฤติกรรม
การสื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจข่าวสารไม่คอ่ ยเชื่ออะไรง่ายๆ และมักเปิ ดรับ
สื่อสิ่งพิมพ์มาก
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4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้
เชื ้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดย
มีรายงานหลายเรื่ องที่ ได้ พิสูจน์ แล้ วว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครั ว จํ านวนสมาชิ กในครอบครั ว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ ต่อเดื อน ลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ สําคัญ และสถิติที่วดั ได้ ของประชากรและช่วยในการกําหนดตลาด
เป้าหมาย ในขณะที่ส่วนด้ านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้ สึกของ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้ อ มูล ด้ า นประชากรจะสามารถเข้ า ถึง และมี ป ระสิท ธิ ผ ลต่อ การกํ าหนดตลาด
เป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538: 41)
คนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน.
2533: 112) โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มี
ความต้ อ งการที่ จ ะส่ง และรั บ ข่า วสารเพี ย งอย่ า งเดี ยวเท่ า นัน้ แต่ มี ค วามต้ องการที่ จ ะสร้ างความ
สัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย (Will, Goldhabers;&Yates. 1980: P.87)
นอกจากนีเ้ พศหญิ งและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องคิด ค่านิยม และ
ทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทําให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
น้ อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คน
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุ
น้ อย เนื่องมากจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใช้ สื่อ เพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทําให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้มีความกว้ างขวางและ
เข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาตํ่ามักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะ
ใช้ สื่อสิ่ งพิมพ์ วิท ยุ โทรทัศ น์ และภาพยนตร์ แต่ห ากมี เวลาจํ ากัด ก็มักจะแสวงหาข่ าวสารจากสื่ อ
สิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
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4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มี อิทธิ พล อย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่ มีต่อผู้ส่ง สาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ตา่ งกัน

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน
การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมภายใต้ กรอบการศึกษาของ Hofstedeจะใช้ เครื่ องมือในการวัด
และวิเคราะห์ลกั ษณะวัฒนธรรมที่ได้ รับการยอมรับและใช้ อย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั คือ แบบสํารวจ
คุณค่าวัฒนธรรม (VSM: Values Survey Module) (Hofstede, 1987) ซึง่ ได้ จดั ลักษณะของวัฒนธรรม
ออกเป็ นหมวดหมู่ตามนิยามของวัฒนธรรมที่หมายถึงรู ปแบบวิธีการคิด รู้ สกึ และตอบสนองของกลุ่ม
บุคคล ซึ่ง สามารถจัดแบ่งเป็ นกลุ่มหรื อหมวดหมู่ ซึ่ง สามารถแสดงให้ ท ราบถึงลัก ษณะวัฒนธรรม
พื น้ ฐานที่ สํ า คัญ เครื่ อ งมื อ สํ า รวจลัก ษณะวัฒ นธรรมของ Hofstedeดัง กล่ า ว ใช้ วิ ธี ก ารออกแบบ
สอบถามโดยใช้ ชุดคําถามที่จะสะท้ อนให้ เป็ นถึงลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละหมวดหมู่ 5 หมวดหมู่คือ
ความแตกต่างของอํานาจในสังคมหรื อวัฒนธรรม ความเป็ นส่วนตัวกับความเป็ นส่วนรวม ลักษณะ
ความเป็ นชายและความเป็ นหญิ ง การเสี่ยงความไม่แน่นอน และช่องห่างของระยะเวลาการทํางาน
ร่วมกัน วิธีการในการคํานวณดัชนีชี ้วัดทางวัฒนธรรมในแต่ละหมวดหมูจ่ ะทําโดยประมวลผลคะแนน
ของคํ าถามทัง้ หมดในชุด คํ าถามของแต่ละลักษณะวัฒนธรรม นอกจากนี ้ ในแบบสอบถามนัน้ ยัง
ประกอบด้ วยคํ าถามเกี่ ยวกับพื น้ ฐานปั จ จัยที่ ค าดว่าจะสามารถอธิ บายลัก ษณะวัฒนธรรมแต่ ล ะ
หมวดหมู่โดยแนวทางในการจัดหมวดหมู่ลกั ษณะวัฒนธรรมในช่วงต้ นจะมีเพียงสี่มิติ ที่คดั เลือกจาก
พื น้ ฐานที่ ว่ า หมวดหมู่ ห รื อ มิ ติ เ หล่ า นี ม้ ี ป รากฏอยู่ใ นทฤษฎี ผลการศึ ก ษาวิ จัย ก่ อ นหน้ านี แ้ ละมี
ความสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ในด้ านพฤติกรรมองค์กร โดยมิติความแตกต่างของอํานาจในสังคมหรื อ
วัฒนธรรม (Power Distance) ได้ มาจากการวิจัยก่อนหน้ านีเ้ กี่ยวกับการแบ่งปั นอํานาจ (Power
Sharing) และการบริ หารแบบมีสว่ นร่ วม (Participative Management) มิติการเสี่ยงความไม่แน่นอน
ได้ มาจาการศึ ก ษาองค์ ก รในเรื่ องของการทํ า องค์ ก รมี ลั ก ษณะเป็ นแบบระบบราชการ
(Bureaucratization) และการทําวิธีการปฏิบตั ิงานให้ มีความเป็ นทางการ มิติความเป็ นส่วนตัวกับ
ความเป็ นส่วนรวม มิติความเป็ นชายและความเป็ นหญิงมีพื ้นฐานมาจากวรรณกรรมในด้ านจิตวิทยา
ข้ ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Psychology) และทฤษฎีทางด้ านมนุษยวิทยาหลังจากนัน้ Hofstede
and Bond (1988) ได้ มีการเพิ่มมิติทางด้ านวัฒนธรรมเข้ าไปในกอบการศึกษาหนึ่งมิติ โดยมิตินี ้ได้ มา
จากแบบสํารวจคุณค่าของความเป็ นจีน (CVS: Chinese Value Survey) ซึง่ มิตินี ้แต่เดิมจะถูกเรี ยกว่า
พลวัตรขงจื ้อ (Confucian Dynamism) หลังจากมิตินี ้ได้ ถกู แสดงให้ สงั คมที่ไม่ได้ ยึดถือแนวคิดของ
ขงจื ้อ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น ช่องห่างของระยะเวลาการทํางานร่ วมกัน (Long Term Orientation) ใน
เวลาต่อมา ซึง่ ลักษณะของวัฒนธรรมทัง้ 5 มิติมีรายละเอียดดังนี ้
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2.1 ด้ านลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร
หมายถึง ขอบเขตที่ สมาชิ กในองค์ การซึ่งมี อํ านาจน้ อ ยกาว่าคาดหวังและยอมรั บ ในการ
กระจายอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน (Hofsted, 1997: 28) ในองค์กรที่มีลกั ษณะความเหลื่อมลํ ้าของ
อํานาจสูง ผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้ตดั สินใจแต่เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ที่อยู่ในสายงานตํ่ากว่ามีหน้ าที่เพียง
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ การทํางานมีการควบคุม สัง่ การใกล้ ชิดและเข้ มงวด โครงสร้ างองค์กรมักจะมีสาย
บังคับบัญชาที่ยาว แต่องค์กรที่มีความเหลื่อมลํ ้าของอํานาจน้ อย สมาชิกในองค์กรจะมีสิทธิใกล้ เคียง
กัน แต่ ล ะคนจะมี ค วามเป็ นตัว เองสูง การตัด สิ น ใจมัก จะทํ า ร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้บัง คับ บัญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา โครงสร้ างขององค์การมักจะมีสายบังคับบัญชาที่สนั ้
ในสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะความเหลื่ อ มลํ า้ ของอํ า นาจน้ อย ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะพึ่ ง พา
ผู้บังคับ บัญ ชาอย่างมี ขอบเขต นิ ยมการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน เป็ นลักษณะของการพึ่ง พาระหว่า ง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Interdependent) ความรู้ สึกไม่ลงรอยกันจะมีน้อยเนื่องจาก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาค่อนข้ างเต็มใจที่จะยื่นข้ อเสนอหรื อคัดค้ านผู้บงั คับบัญชาในสังคมที่มีลกั ษณะความ
เหลื่อมลํ ้าของอํานาจ ผู้ใต้ บังคับบัญชาจะมีทัง้ ที่ชื่นชอบการพึ่งพาอาศัยกันในรู ปของผู้นํา แบบรวม
อํานาจและแบบพ่อปกครองลูก และจะมีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาที่ปฏิเสธการพึ่งพาโดยสิ ้นเชิงหรื อที่เรี ยกวา
ั้
้ว
ไม่มีการพึ่งพา (Counter dependent) ในสังคมที่มีความเหลื่อมลํ ้าของอํานาจมากจึงมีทงสองขั
ระหว่ า งการพึ่ ง พาและไม่ พึ่ ง พา จึ ง ทํ า ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ ล งรอยระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาสูง เนื่องจากผู้ใต้ บงั คับบัญชาไม่ชอบยื่นข้ อเสนอหรื อคัดค้ านผู้บงั คับบัญชา
ในบริ บทขององค์ ก ร พบว่ า องค์ ก รที่ มี ลั ก ษณะความเหลื่ อ มลํ า้ ของอํ า นาจมาก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้บงั คับบัญชาจะอยู่ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน มีการรวมศูนย์อํานาจไว้ กบั บุคคล
เพี ย งกลุ่ม เดี ย ว โครงสร้ างองค์ ก รมี ห ลายระดับ ชัน้ มี บุ ค ลากรระดับ หั ว หน้ ามาก มี ก ารรายงาน
ตามลําดับชัน ผู้ใต้ บงั คับบัญชาคาดหวังจะได้ รับการมอบหมายหน้ าที่รับผิดชอบว่าต้ องทําสิ่งใดบ้ าง
ระบบเงิ น เดื อ นจะมี ช่ อ งว่า งระหว่ า งผู้บ ริ ห ารและพนัก งานระดับ ล่ าง ผู้บ ริ ห ารจะมี สิ ท ธิ พิ เ ศษ มี
สัญลักษณ์แสดงสถานะซึง่ จะเป็ นไปตามตําแหน่ง โดยพนักงานค่อนข้ างจะภูมิใจกับสิ่งแสดงฐานะของ
ผู้บัง คับ บัญ ชาของตนและพนัก งานปฏิ บัติ ก ารจะอยู่ใ นสถานตํ่ า กว่ า พนักงานในสํ า นัก งาน การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะต้ องเป็ นผู้ที่มีอํานาจเด็ดขาดและมีเมตตาหรื อเป็ นพ่อพระ และ
หากต้ องเผชิญกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็ นพ่อพระ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาคนนัน้ จะต้ องปฏิเสธอํานาจของ
ผู้ บัง คับ บั ญ ชาอย่ า งสิ น้ เชิ ง แม้ ว่ า ในทางปฏิ บัติ เ ขาจะยิ น ยอมก็ ต าม และในองค์ ก รลั ก ษณะนี ้
ผู้บงั คับบัญชาที่มีอาวุโสจะได้ รับความเคารพมากกว่าผู้บงั คับบัญชาที่มีอายุน้อย
ส่ ว นขององค์ ก รที่ มี ลั ก ษณะความเหลื่ อ มลํ า้ ของอํ า นาจตํ่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน ระบบการจัดลําดับขั ้นการบังคับบัญชาเป็ นความไม่เท่า
เทียมกันทางบทบาทเพื่อความสะดวกในการทํางานเท่านัน้ และบทบาทเหล่านี ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
การจัดการเป็ นแบบกระจายอํานาจ โครงสร้ างองค์กรเป็ นแบบปิ รมิดแนวราบและมีการจํากัดจํานวน
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บุคลากรระดับหัวหน้ า อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของผู้บริ หารระดับสูงกับพนักงาน
ระดับล่างมีน้อย งานที่ต้องใช้ ทักษะสูงจะมีสถานะสูงกว่างานที่ ใช้ ทักษะน้ อยผู้บริ หารระดับสูงกับ
พนักงานระดับล่างมีน้อย ผู้บริ หารระดับสูงไม่มีสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็ นที่จอดรถ ห้ องนํ ้า โรงอาหาร โดย
พนั ก งานจะเคลื อ บแคลงสงสั ย ในสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงสถานะและมี ค วามรู้ สึ ก ไม่ ดี กั บ สิ่ ง เหล่ า นี ้
ผู้บงั คับบัญชาสามารถเข้ าถึงผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ และผู้บริ หารในอุดมคติของพนักงานจะมีลกั ษณะ
เป็ นแบบประชาธิปไตย พนักงานคาดหวังว่าจะมีการปรึกษาหารื อร่วมกันก่อนที่หวั หน้ าจะตัดสินใจ แต่
ก็ ยอมรั บ ว่าหัว หน้ า จะเป็ นผู้ตัด สิ น ใจในลํ าดับ สุด ท้ าย ผู้บัง คับ บัญ ชาที่ มีอ ายุน้ อ ยจะเป็ นที่ ชื่ นชม
มากกว่าผู้บงั คับบัญชาที่มีอายุมาก และองค์กรจะจัดการข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับความ
เหลื่อมลํ ้าของอํานาจในทางที่ผิด (Hofstede 1997: 27-37)
โดยอาจสรุ ปความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่ลกั ษณะวัฒธรรมความเหลื่อมลํ ้าทาง
อํานาจสูงกับสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมลํ ้าทางอํานาจตํ่าได้ ดงั แสดงในตาราง 1
ตาราง1 ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมลํ ้าทางอํานาจตํ่า
กับสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมลํ ้าทางอํานาจสูง
ความเหลื่อมลํา้ ทางอํานาจตํ่า
1. ต้ องการจะลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลให้
เหลื อ น้ อยที่ สุ ด ควรจะมี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น
ระหว่างผู้ที่มีอาํ นาจน้ อยกว่ากับผู้ที่มีอํานาจสูงกว่า
2. นิยมการกระจายอํานาจไปยังส่วนต่างๆ ลําดับชันใน
้
องค์กรหมายถึงการแบ่งแยกบทบาทเพื่อความสะดวกใน
การบริหาร
3. พนักงานคาดหวังที่จะมีสว่ นรวมในการตัดสินใจ
4. มีระยะห่างของฐานเงินเดือนระหว่างพนักงานใน
ระดับบนและระดับล่างที่แคบ
5. ชนชั ้นกลางมีจํานวนมาก

ความเหลื่อมลํา้ ทางอํานาจสูง
1. ความไม่เ ท่าเที ยมกันระหว่างบุคคลเป็ นสิ่ง ที่
คาดหวัง และปรารถนา ผู้ ที่ มี อํ า นาจน้ อยกว่ า ควร
จะต้ องพึง่ พาผู้ที่มีอํานาจสูงกว่า
2. นิยมรวมอํานาจไว้ ที่ส่วนกลาง ลําดับชนชันใน
้
องค์ กรเป็ นผลสะท้ อนมาจากความไม่เท่าเทียมที่คง
อยู่ระหว่างชนชันสู
้ งกับชนชันล่
้ าง
3. พนักงานคาดหวังที่จะให้ หวั หน้ าเป็ นผู้ออกคําสัง่
4. มีระยะห่างของฐานเงินเดือนระหว่างพนักงานใน
ระดับบนและระดับล่างที่กว้ าง
5. ชนชั ้นกลางมีจํานวนน้ อย
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ตาราง2 ดัชนีของลักษณะความเหลื่อมลํ ้าทางอํานาจของแต่ละประเทศ
อันดับ
1
2/3
2/3
4
5/6
5/6
7
8/9
8/9
10/11
10/11
12
13
14
15/16
15/16
17
18/19
18/19
20
21/23
21/23
21/23
24/25
24/25
26
27/28

ดัชนีลักษณะความ
อันดับ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
มาเลเซีย
104
27/28
กัวเตมาลา
95
29/30
ปานามา
95
29/30
31
ฟิ ลิปปิ นส์
94
เม็กซิโก
81
32
เวเนซูเอล่า
81
33
อาหรับ
80
34
เอควาดอร์
78
35/36
อินโดนีเซีย
78
35/36
อินเดีย
77
37
อัฟริ กาตะวันตก
77
38
ยูโกสลาเวีย
76
39
สิงค์โปร์
74
40
บราซิล
69
41
ฝรั่งเศส
68
42/44
ฮ่องกง
68
42/44
42/44
โคลัม
67
66
45
ซัลวาดอร์
ตุรกี
64
46
เบลเยี่ยม
65
47/48
อัฟริ กาตะวันออก
64
47/48
เปรู
64
49
ไทย
64
50
ชิลี
63
51
โปรตุเกส
63
52
อุรุกวัย
61
53
กรี ซ
60
ค่าเฉลี่ย 50 ประเทศ และ 3 เขต
ประเทศ

ดัชนีลักษณะความเหลื่อม
ลํา้ ทางอํานาจ
เกาหลีใต้
60
อิหร่าน
58
ไต้ หวัน
58
สเปน
57
ปากีสถาน
55
ญี่ปนุ่
54
อิตาลี
50
อาเจนตินา
49
อัฟริ การใต้
49
จาไมก้ า
45
อเมริ กา
40
แคนาดา
39
เนเธอร์ แลนด์
38
ออสเตรเลีย
36
คอสตาริกา
35
เยอรมัน
35
อังกฤษ
35
สวิสเซอร์ แลนด์
34
ฟิ นด์แลนด์
33
นอร์ เวย์
31
สวีเดน
31
ไอร์ แลนด์
28
นิวซีแลนด์
22
เดนมารค์
18
อิสราเอล
13
ออสเตรี ย
11
ประเทศ

56.83

ที่มา: Hofstede, G.1997. Cultures and organizations: software of the mind. New
York: McGraw-Hill.
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2.1 ด้ านลักษณะความเป็ นส่ วนรวม
Hofstede (2005: 74-78) ได้ ให้ คําจํากัดความเป็ นส่วนตัวกับความเป็ นส่วนรวมหมายถึง
สัง คมที่ มี ค วามผูกพัน ระหว่างบุค คลเป็ นไปอย่ างหลวมๆ ทุกคนจะให้ ค วามสํ า คัญกับตนเองหรื อ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก ให้ ความสําคัญกับความเป็ นตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระทํา
มากกว่าความสนใจต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่ละคนจะอยู่เหนือผลประโยชน์ของกลุ่ม ส่วนสังคม
แบบกลุม่ นิยมนัน้ คนในสังคมจะมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น ให้ ความสําคัญกับกลุม่ มากกว่าตัว
บุคคล มีความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อกัน ให้ การดูแลคุ้มครองซึง่ กันและกัน องค์กรที่มีลกั ษณะความ
เป็ นปั จเจกนิ ยมสูงคาดหวังให้ บุคคลนัน้ สามารถทํ าสิ่งต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง เน้ นเรื่ องของความคิด
สร้ างสรรค์ และความสําเร็ จ ความมีอิสระและสถานทางการเงิน เป็ นสิ่งที่มีค่า และความสําคัญใน
สังคมปั จเจกนิยม สมาชิกในองค์กรได้ รับการสนับสนุนให้ ตัดสินใจได้ ด้วยตนเองไม่จําเป็ นต้ องอาศัย
การสนับสนุนจากกลุ่ม การที่ บุคคลใดๆ ได้ รับการยกย่องเพียงผู้เดียวเป็ นสิ่งที่น่าละอาย เพราะมัน
หมายความว่า มีสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุม่ ที่ดีกว่าสมาชิกคนอื่นๆ องค์การที่มีลกั ษณะของกลุม่ นิยม
สูงจึงมีลกั ษณะคล้ ายครอบครัว มีความจงรักภักดีซงึ่ กันและกันในองค์กร
จากการศึกษาของ Hofstede and Hofsted (2005: 74-74) พบความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็ นปั จเจกนิยมกับเป้าหมายการทํางานในด้ านเวลาส่วนตัว (Personal Time) ความเป็ นอิสระ
(Freedom) และความท้ าทาย (Challenge) ซึ่งแสดงถึงความเป็ นอิสระจากองค์กร ในขณะที่พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเป็ นกลุ่มนิ ยมกับเป้าหมายการทํ างานในด้ านการฝึ กอบรม (Training)
สถานภาพการทํางานทางกายภาพ (Physical Condition) และการใช้ ทกั ษะ (Use of Skills) ซึง่ แสดง
ถึงการพึง่ พาองค์กร (Hofsted, 1997: 51-52)
ในองค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมแบบปั จเจกนิยม หรื อความเป็ นส่วนตัว พนักงานจะแสดงพฤติกรรม
ตามความสนใจของตน เชื่อว่าคนงานทํางานเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรื อเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและด้ านจิตใจ ระบบการจ้ างงานจะไม่ต้องการจ้ างคนตามความสัมพันธ์
เนื่องจากไม่ต้องการให้ มีปัญหาเส้ นสายหรื อทําให้ เกิดความสนใจที่ ขัดแย้ งกันขึน้ บางองค์ กรมีการ
กําหนดให้ พนักงานคนใดคนหนึง่ ต้ องลาออกในกรณีที่พนักงานแต่งงานกันเอง สําหรับความสัมพันธ์จะ
เป็ นไปในลัก ษณะของการแลกเปลี่ ย นทางธุ ร กิ จ เป็ นไปตามตลาดแรงงาน หากพนัก งานมี ก าร
ปฏิบตั ิงานไม่ดี หรื อมีองค์กรอื่นให้ ข้อเสนอที่ดีกว่าก็สามารถสิ ้นสุดความสัมพันธ์ ระหว่างกันลงได้ หรื อ
อาจกล่าวได้ ว่าวัฒนธรรมแบบปั จเจกนิยมจะให้ ความสําคัญกับงานมากกว่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล
ส่วนในองค์การที่มีวฒ
ั นธรรมแบบกลุม่ นิยมจะไม่จ้างพนักงานในลักษณะปั จเจกบุคคลแต่จะ
จ้ างเพื่อมาเป็ นสมาชิกของกลุม่ พนักงานจะแสดงออกในสิ่งที่ตรงกับความสนใจของกลุม่ แม้ วา่ จะขัด
กับความสนใจของตนก็ตาม ระบบการจ้ างงานจะพิจารณาถึงกลุ่มประกอบไปด้ วยนิยมจ้ างเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ เช่น เป็ นคนในครอบครัว เพื่อลดความเสี่ยง สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างและ
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พนักงานจะเป็ นไปตามจริ ยธรรม นั่นคือคล้ ายกับความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว มีการปกป้องและ
จงรักภักดีต่อกัน แม้ วา่ พนักงานจะมีการปฏิบตั ิงานไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอจะไล่ออก โดยจะมี
การมอบหมายงานที่เหมาะกับการปฏิบตั ิและทักษะให้ และจะให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
กันมากกว่างาน
ลักษณะแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเป็ นปั จเจกนิยมกับสังคม
ที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเป็ นกลุม่ นิยม สามารถสรุ ปได้ ดงั แสดงในตารางที่ 3
ตาราง3 ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมด้ านเป็ นส่วนตัวกับสังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมความเป็ นส่วนรวม
ความเป็ นส่ วนตัว
1. กฎหมายและสิทธิ ต่างๆ ถูกกํ าหนดให้ เหมือนกัน
สําหรับทุกคน
2. การเลื่อนขั ้นหรื อปรั บเงินเดือนถูกพิจารณาจาก
ผลงาน และผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การเรี ยนรู้ ว่าจะมี
วิธีการเรียนรู้อย่างไร
4. การบริ หารจัดการคือการบริหารจัดการกลุม่
5. เน้ นงานมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6. มีคา่ GDP ต่อหัวสูง

ความเป็ นส่ วนรวม
1. กฎหมายและสิทธ์ ต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่
ละกลุม่
2. การเลื่อนขันหรื
้ อปรับเงินเดือนถูกพิจารณาจาก
ความอาวุโส และความร่วมมือกับกลุ่ม
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การเรี ยนรู้ ว่าจะทํา
สิ่งต่างๆ อย่างไร
4. การบริ หารจัดการคือการบริ หารจัดการปั จเจก
บุคคล
5. เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่างาน
6. มีคา่ GDP ต่อหัวตํ่า
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ตาราง 4 ดัชนีของลักษณะความเป็ นส่วนตัวและความเป็ นส่วนรวมในแต่ละประเทศ
อันดับ

ประเทศ

ดัชนีลักษณะความเป็ น
ปั จเจกบุคคล

อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4/5
4/5
6
7
8
9
10/11
10/11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22/23
22/23
24

อเมริ กา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
แคนาดา
เนเธอร์ แลนด์
นิวซีแลนด์
อิตาลี
เบลเยี่ยม
เดนมารค์
สวีเดน
ฝรั่งเศส
ไอร์ แลนด์
นอร์ เวย์
สวิสเซอร์ แลนด์
เยอรมัน
อัฟริ กาใต้
ฟิ นด์แลนด์
ออสเตรี ย
อิสราเอล
สเปน
อินเดีย
ญี่ปนุ่
อาเจนตินา
อิหร่าน

91
90
89
80
80
79
76
75
74
71
71
70
69
68
67
65
63
55
54
51
48
46
46
41

28
29
30
31
32
33/35
33/35
33/35
36
37
38
39/41
39/41
39/41
42
43
44
45
46
47/48
47/48
49
50
51

ตุรกี
อุรุกวัย
กรีซ
ฟิ ลิปปิ นส์
เม็กซิโก
อัฟริ กาตะวันออก
ยูโกสลาเวีย
โปรตุเกส
มาเลเซีย
ฮ่องกง
ชิลี
อัฟริ กาตะวันตก
สิงคโปร์
ไทย
ซัลวาอร์
เกาหลีใต้
ไต้ หวัน
เปรู
คอสตาริกา
ปากีสถาน
อินโดนีเซีย
โคลัมเบีย
เวเนซูเอล่า
ปานามา

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทาง
อํานาจ
37
36
35
32
30
27
27
27
26
25
23
20
20
20
19
18
17
16
15
14
14
13
12
11

25
26/27
26/27

จาไมก้ า
บราซิล
อาหรับ

52
53

เอควาดอร์
กัวเตมาลา

8
6

39
38
38
ค่าเฉลี่ย 50 ประเทศ และ 3 เขต

43.06

ที่มา: Hofstede, G.1997. Cultures and organizations: software of the mind. New
York: McGraw-Hill.
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2.3 ด้ านลักษณะความเป็ นชายและความเป็ นหญิง
แม้ ว่าในแต่ละวัฒนธรรมมีบทบาทของเพศชายและเพศหญิง และการตัดสินใจว่าพฤติกรรม
ใดเป็ นลักษณะของเพศชายหรื อเพศหญิ งก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่ในกรอบ
การศึกษานี ้ลักษณะของเพศชาย หมายความถึง ลักษณะที่เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นลักษณะของเพศชาย
คือ ความก้ าวร้ าว ชอบการแข่งขัน มีความแข็งแรง ให้ ความสําคัญกับเงินทองสิ่งของ และความสําเร็ จ
ในหน้ าที่การงาน ส่วนเพศหญิงจะให้ ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต ความสุภาพอ่อนโยน ความเห็นอก
เห็นใจ ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น ในสังคมที่มีลกั ษณะความเป็ นชายสูงจะมีแบ่งแยกบทบาททางเพศของ
ชายและหญิ งอย่างชัดเจน จะมีหน้ าที่ที่สงวนไว้ สําหรั บเพศชายโดยเฉพาะ เช่น หน้ าที่ที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ การวางแผนในระดับสูง เป็ นต้ น ส่วนในสังคมที่มีลกั ษณะความเป็ นหญิงสูง
จะมี บ ทบาททางเพศที่ ซํ า้ ซ้ อ นกัน เช่ น ทัง้ ชายและหญิ ง จะสุภ าพอ่อ นโยนและให้ ค วามสํ า คัญ กับ
คุณภาพชีวิต (Hofstede and Hofstede, 2005: 118-121)
การใช้ คํ าว่าลักษณะความเป็ นชาย (Masculinity)
และลักษณะความเป็ นเพศหญิ ง
(Femininity) เป็ นเพียงความสอดคล้ องของรู ปศัพท์ แต่ไม่ได้ มีความหมายตรงตัว เป็ นการอธิบายถึง
การแสดงพฤติกรรมตามบทบาททางเพศ นั่นคือผู้ชายสามารถมีพฤติกรรมของเพศหญิ งได้ และใน
ทํานองเดียวกันผู้หญิ งก็ สามารถมี พฤติ กรรมของเพศชายได้ ซึ่งสังคมจะคาดหวังบทบาททางเพศ
ระหว่างเพศหญิงก็สามารถมีพฤติกรรมของเพศชายได้ ซึ่งสังคมจะคาดหวังบทบาททางเพศระหว่าง
เพศหญิ งและชายแตกต่างกัน นั่นคือ คาดหวังว่าผู้ชายจะมีการแสดงออก (Assertive) การแข่งขัน
(Competitive) และความเข้ มแข็ง (Tough) ในขณะที่ผ้ หู ญิงจะมีบทบาทในการดูแลบ้ าน ครอบครัว
บุคคลทั่วไป และสิ่งแวดล้ อมการกําหนดลักษณะของเพศชายและเพศหญิงมีความสอดคล้ องกับการ
แบ่งแยกบทบาททางเพศที่เด่นชัดในด้ านกายภาพและจิตวิทยา เช่น ในสังคมที่เน้ นลักษณะความเป็ น
เพศชายสูงจะแบ่งแยกบทบาททางเพศอย่างชัดเจน จะมีหน้ าที่ที่จดั สรรและสงวนไว้ สําหรับเพศชาย
โดยเฉพาะ เช่น หน้ าที่ทางด้ านการตัดสินใจ ความกล้ าหาญ การคิดวิเคราะห์ และวางแผนในระดับสูง
การควบคุมตนเองจากภายใน การอํานวยการ และการบริ หารส่วนในสังคมที่เน้ นลักษณะความเป็ น
เพศหญิ งสูงจะมีบทบาททางเพศที่ซํา้ ซ้ อนกัน เช่น ทัง้ ผู้หญิ งและผู้ชายจะเรี ยบร้ อย เกรงใจ และให้
ความสําคัญกับเรื่ องของคุณภาพชีวิต
ในระดับองค์กรลักษณะของความเป็ นเพศชายแสดงให้ เห็นได้ จากการมีความกระตือรื อร้ นใน
การแข่งขันสูง มีการแสดงหาหนทางสู่ความสําเร็ จ กล้ าตัดสินใจโดยคํานึงถึงเหตุผลมากกว่าความรู้ สกึ
ของผู้ร่วมงาน การทํ างานมีระบบเคร่ งครั ด บรรยากาศในองค์ กรเข้ มงวดเด็ดขาด เน้ นผลงาน การ
พิ จ ารณาให้ รางวั ล เป็ นไปอย่ า งยุ ติ ธ รรมตามผลการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามคาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ
ความก้ าวหน้ าในงาน มีค่านิยมในการทํางานแบบอยู่เพื่อทํางาน และมีการแบ่งแยกกีดกันทางเพศ
สําหรับตําแหน่งสูง ส่วนในองค์กรที่มีลกั ษณะของความเป็ นเพศหญิ งแสดงให้ เห็นได้ จากผู้บริ หารจะ
แก้ ปัญหาด้ วยความประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง การให้ รางวัลตั ้งแต่อยูบ่ นฐานของความเสมอ
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ภาค ผู้บริ หารจะใช้ สญ
ั ชาติญาณมากกว่าการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เคยชินกับการใช้ มติมหาชน และ
มีค่านิยมในการทํางานเพื่ออยู่ (Hofstede, 1997: 80-96) โดยความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมความเป็ นเพศชายกับสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเป็ นเพศหญิง สามารถสรุ ป
ได้ ดงั ตาราง 5
ตาราง 5 ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเป็ นเพศชายกับสังคมที่
มีลกั ษณะวัฒนธรรมความเป็ นเพศหญิง
ความเป็ นหญิง
1. การแก้ ไขความขัดแย้ งในการประนีประนอม
และการเจรจาต่อรอง
2. ให้ ความสําคัญกับบุคคลและมิตรภาพที่อบอุน่
3. ค่านิยมที่โดดเด่นคือการเอาใจใส่คนอื่นๆ

4. เน้ นความร่วมมือ
5. เน้ นคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ความเป็ นเพศชาย
1. การแก้ ไขความขัดแย้ งโดยการต่อสู้จนรู้ แพ้ ร้ ู
ชนะ
2. ให้ ความสําคัญกับเงินและสิ่งของ
3. ค่านิยมที่โดดเด่นคือการประสบความสําเร็ จ
ในการได้ มาซึ่งวัตถุสิ่งของ และความก้ าวหน้ า
ในชีวติ การงาน
4. เน้ นการแข่งขัน
5. เน้ นคุณภาพของงานที่ทํา
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ตาราง 6 ดัชนีของลักษณะความเป็ นชาย และความเป็ นเพศหญิงในแต่ละประเทศ
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4/5
4/5
6
7/8
7/8
9/10
9/10
11/12
11/12
13/14
13/14
15
16
17
18/19
18/19
20/21
20/21
22
23
24

ญี่ปนุ่
ออสเตรีย
เวเนซูเอล่า
อิตาลี
สวิสเซอร์ แลนด์
เม็กซิโก
ไอร์ แลนด์
จาไมก้ า
อังกฤษ
เยอรมัน
ฟิ ลิปปิ นส์
โคลัมเบีย
อัฟริ กาใต้
เอควาดอร์
อเมริกา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
กรี ซ
ฮ่องกง
อาร์ เจนติน่า
อินเดีย
เบลเยี่ยม
อาหรับ
แคนาดา

25/26
25/26
27

มาเลเซีย
ปากีสถาน
บราซิล

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
95
79
73
70
70
69
68
68
68
66
64
64
63
63
6
61
58
57
57
56
56
54
53
52

อันดับ

ประเทศ

27/28
29/30
29/30
31
32
33
34
35/36
35/36
37
38
39
40
41
42/44
42/44
42/44
45
46
47/48
47/48
49
50
51

สิงค์โปร์
อิสราเอล
อินโดนีเซีย
อัฟริกาตะวันตก
ตุรกี
ไต้ หวัน
ปานามา
อิหร่าน
ฝรั่งศส
สเปน
เปรู
อัฟริ กาตะวันออก
ซัลวาดอร์
เกาหลีใต้
อุรุกวัย
กัวเตมาลา
ไทย
โปรตุเกส
ชิลี
ฟิ นด์แลนด์
ยูโกสลาเวีย
คอสตาริกา
เดนมาร์ ค
เนเธอร์ แลนด์

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
48
47
46
46
45
45
44
43
43
42
42
41
40
39
38
37
34
31
28
26
21
21
16
14

นอร์ เวย์
สวีเดน

8
5

50
52
50
53
49
ค่าเฉลี่ย 50 ประเทศ และ 3 เขต

43.06

ที่มา: Hofstede, G.1997. Cultures and organizations: software of the mind. New
York: McGraw-Hill.
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2.4 ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน
Hofstede (1997: 110) ได้ อธิบายว่าลักษณะเสี่ยงความไม่แน่นอน คือ ระดับที่สมาชิกของ
วัฒ นธรรมหนึ่ง ๆ รู้ สึก ได้ รั บ ถูกคุก คามจากสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ร้ ู หรื อ มี ค วามไม่แ น่ น อน ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมของการลดหรื อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยสะท้ อนออกมาในรู ปแบบของการ
้
องพยายามสร้ างกฎระเบียบ
ตัดสินใจ องค์กรที่มีลกั ษณะของการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงนันจะต้
ข้ อบังคับทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจํานวนมากเพื่อเป็ นกรอบให้ กบั สมาชิกในองค์กรปฏิบตั ิ
ตาม บางครัง้ ทําให้ ภายในองค์กรมีความเครี ยดสูง และการตัดสินใจต่างๆ จะใช้ มติของกลุ่มเป็ นหลัก
หรื อตามลําดับขัน้ ตอน ส่วนองค์ กรที่ มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนตํ่ านัน้ จะมีโครงสร้ าง
องค์กรที่ไม่สลับซับซ้ อน มีการสนับสนุนให้ หวั หน้ างานตัดสินใจในลักษณะที่กล้ าเผชิญกับความเสี่ยง
พนักงานมีความเครี ยดในการทํ างานน้ อย มีการยอมรั บในความคิดเห็นที่ แตกต่าง และมีความคิด
สร้ างสรรค์สงู ไม่ชอบกฎระเบียบที่เป็ นทางการ จะบังคับใช้ เฉพาะในเรื่ องที่จําเป็ นเท่านั ้น มีความวิตก
กังวลตํ่า พนักงานจะทํางานหนักต่อเมื่อเขาต้ องการจะทํา ไม่ได้ เกิดจากแรงขับภายในที่จะทํากิจกรรม
นั ้น ชอบการผ่อนคลาย และเป็ นผู้กําหนดกรอบเวลาในการทํางานเอง (Hofstede, 1997: 111-126)
โดยความแตกต่ า งที่ สํ า คัญ ระหว่า งสัง คมที่ มี ลัก ษณะวัฒ นธรรมการหลี ก เลี่ ย งความไม่
แน่นอนตํ่ากับสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง สามารถสรุปได้ ดงั แสดงใน
ตาราง 7
ตาราง7 ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่
แน่นอนกับ สังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่แน่นอนสูง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ แน่ นอนตํ่า
1. จะมีความรู้สกึ ว่าความไม่แน่นอนเป็ นสิ่งปกติ
ของชีวิต
2. โครงสร้ างองค์การจะเป็ นที่รับรู้ กนั เองในหมู่
สมาชิก
3. กฏระเบียบที่ชดั เจนมีน้อยกว่า
4. ความเครี ยดตํ่า
5.จะรู้ สึ ก สบายกั บ สถานการณ์ ที่ มี ความ
คลุมเครื อและความเสี่ยงซึง่ ไม่ค้ นุ เคย
6. แรงจูงใจเกิดขึ ้นจากความต้ องการประสม
ความสําเร็ จและการได้ รับการยอมรับนับถือ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ แน่ นอนสูง
1. ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ ้นในชีวิตจะถูกรู้สกึ ว่าเป็ นภัย
คุกคามที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องซึง่ จะต้ องขจัดให้ หมดไป
2. มีโครงสร้ างองค์การที่ชดั เจน
3. มีกฎระเบียบอย่างเป็ นทางการ มีมาตรฐาน
4. ความเครี ยดสูง
5. ยอมรับความเสี่ยงที่ค้ นุ เคย แต่กลัวสถานการณ์ที่มี
ความคุมเครื อและความเสี่ยงที่ไม่ค้ นุ เคย
6. แรงจูงใจเกิดขึ ้นจากการได้ รับความมัน่ คงในงานและ
การได้ รับการยอมรับนับถือ
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ตาราง8 ดัชนีของลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในแต่ละประเทศ
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5/6
5/6
7
8
9
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
16/17
16/17
18
19
20
21/22
21/22
23
24/25

กรี ซ
โปรตุเกส
กัวเตมาลา
อุรุกวัย
เบลเยี่ยม
ซัลวาดอร์
ญี่ปนุ่
ยูโกสลาเวีย
เปรู
ฝรั่งศส
ชิลี
สเปน
คอสตาริ กา
ปานามา
อาร์ เจนติน่า
ตุรกี
เกาหลีใต้
เม็กซิโก
อิสราเอล
โคลัมเบีย
เวเนซูเอล่า
บราซิล
อิตาลี
ปากีสถาน

24/25
26
27

ออสเตรีย
ไต้ หวัน
อาหรับ

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
112
104
101
100
94
94
92
88
87
86
86
86
86
86
86
85
85
82
81
80
76
76
75
70

อันดับ

ประเทศ

28
29
30
31/32
31/32
33
34
35
36
37
38
39/40
39/40
41/42
41/42
43
44
45
46
47/48
47/48
49/50
49/50
51

เอควาดอร์
เยอรมัน
ไทย
อิหร่าน
ฟิ นด์แลนด์
สวิสเซอร์ แลนด์
อัฟริ กาตะวันออก
เนเธอร์ แลนด์
อัฟริ กาตะวันออก
ออสเตรเลีย
นอร์ เวย์
อัฟรริ กาใต้
นิวซีแลนด์
อินโดนีเซีย
แคนาดา
อเมริ กา
ฟิ ลิปปิ นส์
อินเดีย
มาเลเซีย
อังกฤษ
ไอร์ แลนด์
ฮ่องกง
สวีเดน
เดนมาร์ ค

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
67
65
64
59
59
58
54
53
52
51
50
49
49
48
48
46
44
40
36
35
35
29
29
23

จาไมก้ า
สิงค์โปร์

13
8

70
52
69
53
68
ค่าเฉลี่ยของ 50 ประเทศ และ 3 เขต

65.45

ที่มา: Hofstede, G.1997. Cultures and organizations: software of the mind. New
York: McGraw-Hill.
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2.5 ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน
จากลักษณะวัฒนธรรมทัง้ 4 ประการดังกล่าว ต่อมาได้ มีการศึกษาด้ วยวิธีอื่นเพื่อหาลักษณะ
วัฒนธรรมซึ่งยังไม่ถกู ค้ นพบจากการศึกษาด้ วยกรอบการศึกษา Hofstedeโดย Michael Bond จาก
Chinese University of Hong Kong จึงได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามซึง่ เรี ยกว่า Chinese Value Survey
(CVS) จากความร่ วมมือของนักสังคมวิทยาชาวฮ่องกง และไต้ หวัน และสามารถสรุ ปปั จจัยทาง
วัฒนธรรมที่ 5 ซึ่งเขาเรี ยกว่า พลวัตรขงจื ้อ (Confucian Dynamics) ซึ่งหมายถึงการดําเนินตามคํา
สอนของขงจื ้อ หรื อวิธีการมองอนาคตของคนว่ามองระยะสันหรื
้ อระยะยาว คําสอนของขงจื ้อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน โดยมีหลักการสําคัญ คือ
1. มีความมัน่ คงทางสังคม โดยยึดหลังความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้ที่มีความอาวุโส
มากกว่าต้ องให้ การปกป้องดูแลผู้ที่อาวุโสน้ อยกว่า ในขณะเดียวกันผู้ที่อาวุโสน้ อยกว่าต้ องให้ เคารพ
เชื่อฟั งผู้ที่อาวุโสกว่า
2. ครอบครั วเป็ นพืน้ ฐานของทุกๆ สังคม คนแต่ละคนไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียว ทุกคนจะเป็ น
สมาชิกของกลุม่ สังคมหรื อครอบครัว ไม่วา่ เด็กหรื อผู้ใหญ่ต้องมีความยับยั ้งชัง่ ใจตนเองเพื่อรักษาความ
สอดคล้ องภายในครอบครัวไว้
3. ถ้ าไม่อยากให้ คนอื่นปฏิบตั ิตอ่ เราอย่างไร ก็อย่าปฏิบตั ิตอ่ เขาอย่างนั ้น
4. คนจะต้ องทํางานที่ทําให้ เกิดการพัฒนาทักษะ หมัน่ ศึกษาหาความรู้ ทํางานหนัก และไม่
ใช้ จ่ายเกินความจําเป็ น มีความอดทน และอุตสาหะ โดยถ้ าระดับการมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะยาวยิ่งสูง
แสดงถึงความเชื่อในคําสัง่ สอนของขงจื ้อสูง และสนับสนุนกิจกรรมการบริ หาร ความเพียรพยายามและ
การยืดหยัดยึดมัน่ ในเป้าหมายเป็ นสิ่งที่จําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับนักบริ หาร การเชื่อฟั งและการปฏิบตั ิตาม
คําสั่งของผู้ที่มีอํานาจน้ อยกว่าเป็ นส่วนหนึ่งที่ ทําให้ บทบาทของผู้บริ หารสํ าคัญยิ่ง ความประหยัด
มัธยัสถ์ ทํ าให้ มีเงิ นออมเพื่ อให้ สําหรั บกับการลงทุนเพิ่มขึน้ ความละอายทํ าให้ คนมองเรื่ องพันธะ
สัญญาที่ให้ แก่กนั เป็ นเรื่ องใหญ่ ส่วนระดับการมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะสัน้ ถ้ ามีมากเกินไปจะทําให้ คนไม่
ความคิดริ เริ่ ม ไม่พยายามเสี่ยงและไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง การรักษาหน้ ามากเกินไปอาจทําลายธุรกิจ
ได้ การเคารพประเพณี มากเกินไปก็อาจขัดขวางแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ หรื อการไม่
ยอมรั บเทคโนโลยีใหม่ๆ การตอบแทนกันในสังคมด้ วย คําทักทาย การแสดงความรักและของขวัญ
แสดงออกด้ วยการเน้ นเรื่ องมารยาทที่ดีในสังคมมากกว่าความสามารถ
โดยความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะสัน้
กับสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการมุง่ เน้ นเป้าหมายระยะยาว เป็ นดังสรุปตามตาราง 9
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ตาราง9 ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการมุง่ เน้ นเป้าหมายระยะสั ้นกับ
สังคมที่มีลกั ษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะยาว
การมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะสัน้
1. ยึดมัน่ ในประเพณี
2.เคารพสังคมและสถานะทางสังคมเหนือสิ่งอื่น
ใด
3. ใช้ จ่ายอย่างสิ ้นเปลือง
4. มีเงินออมสําหรับการลงทุนน้ อย
5. คาดหวังในผลงานอย่างรวดเร็ ว
6. เน้ นการรักษาหน้ า
7. เน้ นข้ อเท็จจริ ง

การมุ่งเน้ นเป้าหมายระยะยาว
1. ปรับเปลี่ยนประเพณีให้ เข้ ากับสังคมยุคใหม่
2. เคารพสังคมและสถานทางสังคมในขอบเขต
3. ประหยัด อดออม สํารองทรัพยากรไว้ ใช้
4. ออมเงินสําหรับการลงทุนมาก
5. มีความพยายาม และอดทนแม้ วา่ จะเห็นผล
ช้ า
6. ยอมให้ ผ้ อู ื่นบ้ างเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
7. เน้ นคุณธรรม
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ตาราง 10 ดัชนีของลักษณะการมุ่งเน้ นระยะยาว ในแต่ละประเทศ
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จีน
ฮ่องกง
ไต้ หวัน
ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้
บราซิล
อินเดีย
ไทย
สิงคโปร์
เนเธอร์ แลนด์
บังคลาเทศ
สวีเดน

ดัชนีลักษณะความ อันดับ
เหลื่อมลํา้ ทางอํานาจ
118
96
87
80
75
65
61
56
48
44
40
33
ค่าเฉลี่ยของ 23 ประเทศ

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ประเทศ

โปร์ แลนด์
เยอรมัน
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริ กา
อังกฤษ
ซิมบับเว
แคนาดา
ฟิ ลิปปิ นส์
ไนจีเรี ย
ปากีสถาน

ดัชนีลักษณะความ
เหลื่อมลํา้ ทาง
อํานาจ
32
31
31
30
29
25
25
23
19
16
00
46.26

ที่มา: Hofstede, G.1997. Cultures and organizations: software of the mind. New
York: McGraw-Hill.
ตัวแบบวัฒนธรรม 7 มิตขิ อง Trompenaars
Trompenaarsและ Hampden – Turner (1997) (บรรจง อมรชีวนิ .2553. 46-47) ได้ แบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็ น 7 มิติ เพื่ออธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมชาติต่างๆ โดยวางรากฐานจาก
แนวคิดในเชิงนักมนุษยวิทยาที่มองว่าวัฒนธรรมมาจากการคงอยูข่ องมนุษย์ที่ต้องการแก้ ไขปั ญหาขัน้
พื ้นฐานเพื่อการอยูร่ อด (kluckhohn; &Strodtbeck. 1961) ความท้ าทายเหล่านี ้รวมถึงว่าประชาชน
เกี่ ยวพันกับผู้อื่ น เช่น ครอบครั ว หัวหน้ า เพื่ อน และสมาชิ กผู้ร่ วมงาน รวมทัง้ ดูว่าคนเรามีแนวคิ ด
เกี่ยวกับเรื่ องของเวลาและสภาพแวดล้ อมอย่างไร ซึ่งทัง้ หมดนี ว้ ัฒนธรรมจะเป็ นเครื่ องนําทางที่จะ
เผชิญกับปั ญหาเบื ้องต้ นเหล่านี ้ ซึ่งทางออกก็จะต่างกันไป นัน่ หมายถึงว่าวัฒนธรรมมีความแตกต่าง
กันนัน่ เอง
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Trompenaarsได้ แบ่งมิติวฒ
ั นธรรมออกเป็ น 7 ลักษณะ โดย 5 มิติแรกจะพิจารณาว่าคนจะมี
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นอย่างไรคือคนต่อคนด้ วยกัน ในขณะที่ 2 มิติสดุ ท้ าย จะดูวา่ คนมองเรื่ องของเวลา
อย่างไร รวมทั ้งการมีปฏิกิริยาต่อธรรมชาติอย่างไร ซึง่ ทัง้ 7 มิติมีแนวคิดที่สําคัญ คือ
1. ลักษณะความเป็ นสากลกับความเฉพาะ (Universalism VS Particularism) หรื ออีกนัย
หนึ่งก็คือ เรื่ องของกฎ ระเบียบกับความสัมพันธ์ (Rules VS Relationship) ในระบบของความเป็ น
สากลหลักก็คือว่า “อะไรที่ดีและถูกต้ อง สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ได้ เสมอ” ส่วนความเฉพาะจะ
พิจารณาอยูบ่ นสถานการณ์และเหตุการณ์ในขณะนันเป็
้ นกรณีๆ ไป
2. ลักษณะของกลุ่มและปั จเจกชน (Collectivism VS Individualism) คือการพิจารณาถึง
คนมีพฤติกรรมในเชิงกลุ่มมากน้ อยเพียงใด ทัง้ ในเรื่ องของการเจรจา การตัดสินใจ และการจูงใจ ใน
วัฒนธรรมแบปั จเจกชนจะมีลกั ษณะของความมีอิสระและจะดําเนินการด้ วยตนเองมากกว่ากลุม่
3. ลักษณะอย่างเป็ นกลางหรื อแบบแสดงออก (Neutral VS Affective) หมายถึงระดับ
ความรู้สกึ ที่แสดงออก วัฒนธรรมกลุม่ ที่เป็ นกลางจะไม่สื่อความรู้สกึ ไปที่ใคร แต่จะควบคุมความรู้ สกึ ไว้
กับตัว ส่วนพวกที่แสดงออกก็จะแสดงออกอย่างเต็มที่
4. ลักษณะกระจัดกระจายกับเฉพาะเจาะจง (Diffuse VS Specific) ระดับของการเข้ าไป
เกี่ยวพันในเรื่ องต่างๆ วัฒนธรรมแบบเฉพาะเจาะจง งานกับเรื่ องส่วนตัวจะแยกกันชัดเจน แต่แบบ
กระจัดกระจายไม่แยกกันชัด
5. ความสําเร็ จที่ได้ ด้วยตนเองหรื อเพราะติดตัวมา (Achievement VS Ascription) หมายถึง
การที่ ค นเราประสบความสํ า เร็ จ ได้ ม าจากความสามารถในการปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเอง หรื อ แบบที่ ว่ า
ผลสําเร็ จที่ได้ มาจากสถานะที่เหนือกว่าในสังคม (ไม่ใช่ได้ มาด้ วยฝี มือ)
6. อดีต ปั จจุบัน และอนาคต หมายถึง สังคมนัน้ มองในเรื่ องของเวลา หรื ออาจมองแบบ
ผสมผสานกัน
7. การควบคุมหรื อการยอมรับ (Control of VS Accommodation with) เป็ นการมอง
ธรรมชาติที่ว่าเราสามารถควบคุมมันได้ หรื อจะมองว่าเราต้ องเป็ นส่วนหนึ่ง คือยอมรับในธรรมชาตินนั ้
สตีเฟน โควี่ (ชนิดา จิตตรุ ทธธะ, 2553. 249) เสนอว่าอํานาจผู้ที่มีอํานาจได้ มาจากการ
บริ หารการจัดการที่ตงอยู
ั ้ ่บน “หลักการสากล” ซึง่ ไม่เกี่ยวกับสัมพันธภาพของมนุษย์และองค์การ เช่น
ความยุติธรรม ความเป็ นธรรม ความซื่อสัตย์ จะนําไปสู่ความเชื่อถือไว้ วางใจใจและความเชื่อถือนันมี
้
ความชัดเจนและเป็ นเหตุเป็ นผลในตัวเอง องค์ กรที่ อ าศัยความเชื่ อถื อ เป็ นแก่นในการดําเนิ น งาน
สามารถคาดหวังความสมบรูณ์ที่ตอ่ เนื่องและผลสัมฤทธิ์ที่มนั่ คงยาวนานในโลกองค์กรแห่งอนาคต
คุณ ค่ าที่ สํ าคัญ ของความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ คื อ การประสานงานกัน ระหว่างอุด มคติ นิ ยม
(Idealism) และประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เป็ นรากฐานของการมอบอํานาจและคุณภาพใน
องค์กรวัฒนธรรมแห่งความเชื่อถือก่อให้ เกิดการมอบอํานาจแทนการควบคุม ในองค์กรที่มีความเชื่อถือ
ตํ่าก็ต้องอาศัยกฎระเบียบเป็ นตัวควบคุม เนื่องจากผู้นําไม่สามารถมอบอํานาจให้ กบั สมาชิกองค์กรใน
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วัฒนธรรมที่ต้องอาศัยการควบคุมโดยกฎระเบียบได้ เพราะจะทําให้ ผ้ นู ําสูญเสียอํานาจไปในที่สดุ ส่วน
ความมีคณ
ุ ภาพจะเกิดขึ ้นได้ ง่ายในวัฒนธรรมที่มีความเชื่อถือ เนื่องจากสมาชิกทุกคนในองค์กรได้ รับ
ความไว้ วางใจและรู้ สึกมี ส่วนในการสร้ างคุณ ค่า ร่ วมดังกล่าว ดัง นัน้ การมอบอํ านาจและความมี
คุณภาพจึงประสานรวมกันอยูใ่ นวัฒนธรรมแห่งความเชื่อถือ โดยเริ่ มต้ นที่ ความมีค่าควรแก่การเชื่อถือ
(Trustworthiness) และนําไปสูค่ วามเชื่อถือ (trust) แล้ วจึงนําไปสูก่ ารมอบอํานาจ (authorization) ซึง่
นําไปสูค่ วามมีคณ
ุ ภาพ (quality) ในที่สดุ
จุดเริ่ มต้ นขององค์กร (ธงชัย สมบูรณ์ .2549: 14-15) องค์กรแต่ละองค์กรจะมีจุดกําเนิด
แตกต่างกัน โดยทั่วไปการจัดตั ้งองค์กรจะมุ่งเพื่อทําให้ ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายจะสําเร็ จได้
อาจใช้ วธิ ีการต่างๆ กัน แล้ วแต่ขนาด จุดมุง่ หมาย และเป้าหมายขององค์กรต่างๆ เพ่อให้ องค์กรประสบ
้ องมีการดําเนินการในลักษณะที่แยกย่อยคือ
ผลสําเร็ จ ฉะนันจะต้
1. การแบ่งงานทํ า กลไกลทางโครงสร้ างองค์ กรขนาดเล็กในยุคแรก คือการกระจายการ
ทํางานโดยพิจารณาจากเนื ้องานและความต้ องการด้ านบุคลากรอย่างเหมาะสม หัวหน้ าองค์กรจะดูแล
การปฏิบตั ิงานของสมาชิกได้ อย่างใกล้ ชิดโดยไม่จําเป็ นต้ องมีกลไกทางโครงสร้ าง หัวหน้ าหรื อผู้บริ หาร
สามารถสังเกตการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงานและแก้ ไขการทํางานที่ผิดพลาดได้ ทนั ท่วงที
2. การแบ่งหน้ าที่ เมื่อขนาดขององค์กรใหญ่ ขึ ้น หัวหน้ าหรื อผู้บริ หารต้ องแบ่งภารกิจหรื อ
กระจายงานตามลักษณะและประเภทของงานเพื่ อสะดวกในการทํ างาน ในการควบคุม และการ
ตรวจสอบการแบ่งภารกิจดังกล่าวจะต้ องคํานึงถึงเนื อ้ งาน ขอบข่ายของงาน เพื่อที่ จะมอบภารกิ จ
ดังกล่าวให้ มีผ้ รู ับไปดําเนินการต่อได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม ในการแบ่งภารกิจนี ้ องค์กรจะต้ องมีการ
กําหนดให้ ชดั เจนถึงอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของภารกิจดังกล่าวให้ กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ตามระดับและประเภทของงานไว้ อย่างชัดเจน
3. การประสานงาน เมื่อองค์กรเจริ ญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ ้น สายการบังคับบัญชายาว
ขึ ้นเกินความสามารถของหัวหน้ าองค์กรจะดูแลได้ ทวั่ ถึงและรับรู้ ปัญหาทั ้งหมดได้ หัวหน้ าองค์กรหรื อ
ผู้บริ หารจํ าเป็ นต้ องมี ผ้ ูมารั บผิ ดชอบในการประสานสัม พันธ์ ทัง้ ในระดับบนลงสู่ระดับล่างโดยการ
ตรวจสอบและติดตามกิจกรรมต่างๆ และระดับล่างขึ ้นบนเป็ นการรายงานและนําเสนอ รวมไปถึงการ
ประสานงานในกระบวนการทํางานของระหว่างหน่วยงานย่อยในองค์กร ซึง่ จะต้ องใช้ กลไกในเรื่ องการ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขนาดของการประสานงานจะขึ ้นอยู่กบั ขนาดขององค์กรสรุ ปรวมได้ ว่า
องค์กรขนาดเล็กใช้ หลักการแบ่งงานทํา ในขณะที่องค์กรขนาดกลางใช้ หลักการแบ่งหน้ าที่ ส่วนองค์กร
ขนาดใหญ่ใช้ หลักการประสานงาน
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3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ กร
ความหมายของความผูกพัน
สทีน และพอร์ เตอร์ (Strees; & Porter. 1983: 444) ได้ สรุปความผูกพันต่อองค์กรด้ วยทฤษฎี
การแลกเปลี่ยน (Theory of Exchange) ว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร คือ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ประกอบด้ วย ความต้ องการ ความปรารถนา ทักษะความรู้ มีความคาดหวังที่จะทํางาน หาก
องค์กรสามารถตอบสนองความต้ องการของบุคคลได้ บุคคลนั ้นก็จะสามารถทํางานเพื่อองค์กรอย่าง
เต็มที่ และบุคคลก็จะเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ระพีพร เบญจาทิกลุ (2540: 11) ไห้ ความหมายไว้ ว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การที่
สมาชิกแต่ละคนในองค์กร มีความห่วงใยในความสําเร็ จขององค์กรแสดงออกเป็ นพฤติกรรมโดยการ
ยอมรับเป้าหมายขององค์กร เต็มใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะ
เป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป
พอร์ ตเตอร์ และคณะ (Porter : et al. 1974) ได้ ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นความสัมพันธ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทังหมดระหว่
้
างพนักงานและ
องค์กร รวมความหมายไปถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานให้ กบั องค์กร โดยความผูกพันมี
คุณลักษณะ 3 ประการ
1. ความเชื่อมัน่ และยอมรับในเป้าหมายขององค์กร
2. ความเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่สุดกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร
3. ความต้ องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรต่อไป
สเดียร์ (Steer. 1977) ได้ ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็ นความรู้ สึกของ
ผู้ปฏิบตั ิงานที่แสดงตนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีจุดร่ วมที่เหมือนกันของสมาชิกในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมขององค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ เพื่อปฏิบตั ิงานขององค์กร ความรู้สกึ นี ้
จะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์กรโดยปกติทวั่ ไป อันเนื่องมาจากการเป็ นสมาชิกขององค์กรโดย
ปกติ ตรงที่พฤติกรรมของผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้ จริ ง จะมุง่ เน้ นความเต็มใจ
ที่ จ ะปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุเ ป้ าหมายขององค์ ก รด้ ว ย หรื อ กล่ า วอี กนัย หนึ่ ง ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก ร
ประกอบด้ วยลักษณะสําคัญอย่างน้ อย 3 ประการคือ
1. ความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้ าที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงไว้ ซงึ่ ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร
สิทธิโชค วรานุสนั ติกูล. (2539. 26-27) วัฒนธรรมองค์กรนั ้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาความรู้ สกึ ของพนักงาน ให้ มีความผูกพันใจและเสียสละให้ กบั องค์กร ซึ่งเป็ นคุณลักษณะในตัว
พนักงานที่จะทําให้ บริ ษัทประสพความสําเร็ จได้ เช่น เมื่อบริ ษัท IBM เข้ าไปซื ้อกิจการของ ROLM สิ่งที่
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ถือว่าสําคัญไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็ นพนักงาน คนเหล่านี ้จะคอยจับตาดูว่านายใหม่จะทําอะไรกับตนเอง
ถ้ านายใหม่ไม่เอาชนะใจให้ เกิดความผูกพันใจขึ ้นมา คนเหล่านีจ้ ะกลายเป็ นปั ญหาต่อไปในอนาคต
ผู้บริ หาร IBM ถึงกลับกล่าวว่า “ผมไม่ร้ ู ว่าพวกคลัง่ ลัทธิทําอย่างไรกับสาวกของเขา ทําให้ ยินยอม
ออกไปเร่ ขายดอกไม้ เพื่อหาเงินมาเข้ าลัทธิ แต่ผมเองมีความผูกพันกับบริ ษัท IBMอย่างลึกซึ ้งขนาดนัน้
เหมือนกัน” มีความรู้สึกผูกพันใจและเสียสละให้ กบั บริ ษัทเช่นเดียวกับสาวกลัทธิศาสนา เสียสละและ
ผูกพันใจกับการกระทําเพื่อลัทธิศาสนานัน้ (Wall Street Journal. 1986)

วัฒนธรรมองค์ การที่เน้ นความผูกพันต่ อองค์ กรด้ วยใจ
(Spiritually and Organization culture)
Stephen P.Robbins, Marry Coulter. (2008) พนักงานที่ทํางานอยู่ในองค์กรทั ้งหลายใน
ปั จจุบนั จึงมักมีความนึกคิด (Mind) และจิตใจ (Spirit) ที่จะค้ นหาความหมายและเป้าหมายที่แท้ จริ ง
ในการทํางาน กับทังมี
้ ความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน และต้ องการยอมรับเป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพื่อชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมปั จจุบนั องค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมมุ่งให้ พนักงานมี
ความผูกพันด้ วยใจต่อองค์กร จึงต้ องหาทางที่จะรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ให้ นานที่สดุ ด้ วยการสร้ าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ทําให้ มีความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวให้ มากที่สดุ
จึงสามารถแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการของพนักงานดังกล่าวได้ โดยพยายามทําให้ องค์กร
เป็ นเหมือนบ้ านที่น่าอยูห่ รื อบ้ านหลังที่สองที่มีความแต่ความอบอุ่นเพื่อดึงดูดให้ พนักงานอยู่กบั องค์กร
ได้ นาน องค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมเน้ นความผูกพันต่อองค์กรด้ วยใจและมีลกั ษณะ 4 ประการดังนี ้
1. Strong Sense of Purpose:มีความสําคัญอย่างแรงกล้ าต่อการบรรลุเป้าหมายทางสังคม
ต่อองค์กรโดยสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ ตอบสนองต่อความสําเร็ จของเป้าหมายขององค์กร ซึง่ อาจมิใช่
มุง่ ต่อกําไรเป็ นสําคัญเสมอไป
2. Focus on Individual Development:องค์กรที่เน้ นสร้ างความผูกพันต่อองค์กรด้ วยใจจะ
ตระหนักในความมีคณ
ุ ค่าของพนักงาน จะไม่เป็ นเพียงองค์กรที่ให้ พนักงานมาทํางานผ่านไปวันหนึ่งๆ
เท่านัน้ แต่จะสร้ างวัฒนธรรมที่ พัฒนาพนักงานแต่ละคนให้ เรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ เป็ นการเพิ่มทักษะและ
คุณค่าในตัวพนักงานและมีโอกาสที่จะได้ รับความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
3. Trust and Openness:องค์กรที่ม่งุ เน้ นการสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้ วย
ใจ จะมีวฒ
ั นธรรมที่ทําให้ พนักงานมีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) มีความซื่อสัตย์
(Honesty) และเปิ ดเผยตรงไปตรงมา (Openness) ผู้บริ หารจะต้ องไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดพลาด
และจะต้ องยื่นอยู่แถวหน้ าร่ วมกับพนักงาน ลูกค้ าหรื อผู้จําหน่ายวัตถุดิบ เช่น ประธานกรรมการบริ ษัท
Wetherill Associates บริ ษัทผู้จดั จําหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ที่ประสบความสําเร็ จแห่งหนึ่งกล่าวว่า “เรา
จะไม่มีการพูดเท็จในที่นี่และทุกคนก็ร้ ู ดี เราจะซื่อสัตย์ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าแม้ วา่ จะเกิดปั ญหาใดกับบริ ษัทเราก็ตาม”
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4. Employee Empowerment:ข้ อแตกต่างประการสุดท้ ายขององค์กรที่ เน้ นสร้ างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์ กรด้ วยใจเมื่ อเที ยบกับองค์กรทั่วไป คือ ผู้บริ หารจะไม่กัน้ ความคิดเห็ น
อารมณ์ และความรู้ สึกของพนักงาน นั่นคือ พนักงานสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอารมณ์ และ
ความรู้สกึ ได้ โดยมิต้องเกรงกลัวความผิดหรื อการถูกตําหนิ
ปั จจุบนั มีองค์กรไม่น้อยที่สร้ างวัฒนธรรมองค์กรโดยนําเรื่ องเกี่ยวกับจิตวิญญาณบางอย่าง
มาเป็ นข้ อปฏิบตั ิ ซึ่งมีข้อวิพากษ์ วิจารณ์ ตามมาว่า การกระทําเช่นนัน้ ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อไม่ซึ่งมี
การวิเคราะห์หาคําตอบว่าหากนําเอากิจกรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณเข้ ามาเป็ นข้ อปฏิบตั ิแล้ วก็เป็ นเรื่ อง
ที่ ไ ม่น่าจะถูกต้ อง และถ้ าข้ อปฏิบัติ ทางจิ ตวิญ ญาณนัน้ เป็ นความสมัค รใจช่วยให้ พนักงานค้ น พบ
ความหมายของการทํางานและชีวิต เกิดปั ญหา เห็นสัจธรรม ทําให้ สามารถลด ละเลิกกิเลสและอุบาย
มุขต่างๆ ไม่แก่งแย่งชิงดี อิจฉาริ ษยาต่อกัน มุง่ หน้ าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน
ทําให้ เกิดปิ ติทางใจและสุขภาพที่ดีทางกายทัง้ พนักงานและองค์กรโดยรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ มี
การศึกษาพบว่า องค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมเน้ นความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้ วยใจมีความสัมพันธ์
กับกําไรที่เพิ่มขึ ้น การลาออกจากงานน้ อยลง พนักงานมีความคิดสร้ างสรรค์ มีความพึงพอใจในการ
ทํางาน การทํางานเป็ นทีมดีขึ ้น และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์การดีขึ ้น
ภรณี มหานนท์. (2529: 17) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของความผูกพันต่อองค์องค์กรว่า
ความรู้สกึ ผูกพันจะนําไปสูผ่ ลที่สมั พันธ์กบั ความมีประสิทธิต่อองค์กร ดังนี ้คือ
1. พนักงานที่มีความรู้ สกึ ผูกพันอย่าแท้ จริ งต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีแนวโน้ มที่
จะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมขององค์กรอยูใ่ นระดับสูง
2. พนักงานซึง่ มีความรู้สกึ ผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะคงอยูก่ บั
องค์กรต่อไปเพื่อทํางานขององค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย
3. เมื่อบุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรและเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กร บุคคลซึง่ มี
ความรู้ สึกผูกพันดังกล่าว มักจะมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็ นว่างานคือหนทางซึ่งตน
สามารถทําประโยชน์ให้ กบั องค์กรให้ บรรลุถงึ เป้าหมายได้ สําเร็ จ
4. บุคคลซึง่ มีความรู้สกึ ผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใช้ ความพยายามพอสมควรในการทงาน
ให้ กับองค์ กรทํ าให้ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี กล่าวได้ ว่า ความผูกพันเป็ นสิ่งที่ สําคัญ เพราะ
สามารถทําให้ เกิดประโยชน์ที่ตามมาแก่องค์กรมากมาย ดังต่อไปนี ้ คือ
4.1 ลดอัตราการขาดงาน (Absenteeism) จากทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ มีความเชื่อ
ว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีแรงจูงใจในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรตํ่า เช่น จากการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับแรงจูงใจ
และส่งผลทางอ้ อมต่อขวัญกําลังใจ ซึง่ จะช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายง่ายขึ ้น ในทางตรงข้ ามพนักงาน
ที่มีความผูกพันตํ่าจะมีความผูกพันกับสิ่งอื่นๆ แทน เช่น งานอดิเรก ครอบครัวหรื อกีฬา พนักงานที่มี
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ความผูกพัน จะมี เ ป้าหมายและค่ านิ ยมอย่า งแท้ จริ ง ขององค์ กร และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมขององค์กร
4.2 ลดอัตราการลาออกหรื อเปลี่ยนงาน (Turnover) นักวิชาการเชื่อกันว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรจะมีความสัมพันธ์สงู ต่อการเปลี่ยนงานของพนักงาน ถือเป็ นตัวทํานายการลาออกซึง่ สอดคล้ อง
ตามความหมายของความผูกพันต่อองค์กรที่หมายถึง ความปรารถนาหรื อความต้ องการของพนักงาน
ที่จะทํางานกับองค์กร ให้ บรรลุเป้าหมายและมีความต้ องการจะโยกย้ ายเปลี่ยนไปทํางานกับองค์กรอื่น
พอร์ ทเตอร์ ; และสเตียร์ ส (วีระวัฒน์ ยวงตระกูล. 2541: 14; อ้ างอิงจาก Porter; & Steers. 1974) ได้ ให้
ความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับการหมุนเวียนเปลี่ยนงานของ
พนักงาน จากการศึกษาวิจยั พบว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร สูงจะมีความปรารถนาอย่างแรง
กล้ าที่ จะอยู่กับนายจ้ าง และนํ าไปสู่การสนับสนุนให้ บรรลุเป้าหมายขององค์ กร ซึ่งความผูกพันต่อ
องค์กรจะมีความสัมพันธ์ในทางลบหรื อทางตรงกันข้ ามกับการลาออก นั ้นคือพนักงานที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูงจะมีความคิดที่จะลาออกตํ่า มีแนวโน้ มที่จะอยู่กบั องค์กรนานกว่า (อนันต์ชัย คงจันทร์ .
2529: 25; ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2532: 30)
4.3 ทําให้ การปฏิบตั ิงานดีขึ ้น(Job Performance) พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง
จะมี ค วามเต็ ม ใจ จริ ง ใจในการพยายามทํ า งานเพื่ อ องค์ ก ร ซึ่ ง ความพยายามยากจะโยงถึ ง การ
ปฏิ บัติ ง านที่ แ ท้ จริ ง ถึ ง แม้ ว่ า ความพยายามอาจไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ อย่ า งเพี ย งพอถึ ง การ
ปฏิ บัติ ง านที่ ดี ถ้ า ในกรณี ที่ พ นัก งานนัน้ ขาดความสามารถหรื อ เข้ า ใจธรรมชาติ ข องงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย นั่นคือ ความผูกพันต่อองค์กรอาจไม่ได้ ส่งผลหรื อเป็ นตัวตัดสินระดับการปฏิบตั ิที่ชัดเจน
แน่นนอนนัก เพราะการปฏิบตั ิงานที่แท้ จริ งมีปัจจัยหลายอย่างที่ใช้ ประกอบการตัดสิน อาทิเช่น การจูง
ใจ ความพึงพอใจ และความสามารถ
4.4 งานบรรลุเป้าหมายองค์กร(Organization Goal Attainment) พนักงานจะมีความ
เชื่ อ มั่น ต่ อ เป้ าหมายขององค์ ก ร นั ก วิ ช าการกล่ า วว่ า ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รเป็ นตั ว ชี ว้ ัด ที่ ดี ต่ อ
ประสิทธิภาพขององค์กร เพราะต้ องการอยู่ร่วมกับองค์กร ทํางานตามที่รับผิดชอบจนสามารถบรรลุ
เป้าหมายสําเร็ จ
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4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความผูกพันต่อองค์ กร รวมถึงปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรมีอยู่มาก เพราะความผูกพันต่อองค์ กรเป็ นสิ่งสําคัญ และเป็ นเรื่ องจํ าเป็ นที่ผ้ ูบริ หารจะต้ อง
ตระหนักถึง จะต้ องหาสาเหตุและวิธีการแก้ ไขปั ญหา เพื่อทําให้ องค์กรสามารถดําเนินต่อไปได้ อย่าง
ราบรื่ น และให้ พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ผลงานวิจยั ในประเทศ
ลัดดา สัจพันโรจน์ (2545: 124-135) ได้ ศึกษาเรื่ อง บรรยากาศองค์กรและความผูกพันต่อ
องค์กรในทรรศนะของพนักงานบริ ษัท ชิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้
ข้ อสรุ ปว่าบรรยากาศขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือเมื่อบรรยากาศ
องค์กรดียอ่ มมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และได้ สรุ ปลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อองค์กร
ไว้ บ างประการ ได้ แก่ การมี ส่ว นร่ วมในการบริ ห าร ความท้ าทายของงาน โอกาสก้ าวหน้ า ความ
หลากหลายของงานที่จะรับผิดชอบ ควรมีอิสระในงานและการได้ รับมอบหมายงานที่ชดั เจน ซึ่งกล่าว
ได้ ว่า เมื่อบรรยากาศขององค์กรเอื ้ออํานวยต่อการทํางาน จะส่งผลให้ พนักงานมีความรู้ สึกผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ ้นด้ วย ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดของ Steers และ Porter (1983) ที่ได้ สรุ ปว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การนันมี
้ 4 องค์ประกอบ คือ
1. โครงสร้ างขององค์กรซึง่ จะต้ องมีลกั ษณะเป็ นระบบที่มีแบบแผน มีหน้ าที่ชดั เจน การ
กระจายอํานาจ การให้ ผ้ รู ่ วมงานมีการตัดสินใจ การมีส่วนเป็ นเจ้ าของ สิ่งเหล่านี ้นับว่ามีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
2. ลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน เช่น งานที่ทําเป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่า มีบทบาทที่
เด่นชัด มีความสําคัญ สิง่ เหล่านี ้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความผูกพันต่อองค์กร
3. ลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กร และระดับการศึกษา
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
4. ประสบการณ์ในการทํางาน เป็ นเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่บคุ คลในระหว่างทํางานความสามารถ
ในการพึง่ พาได้ และการปฏิบตั ิตวั ของผู้บงั คับบัญชา การที่ร้ ู สกึ ตนเองเป็ นบุคคลสําคัญ ทัศนคติที่มีต่อ
ผู้ร่วมงาน สิ่เหล่านี ้มีอทิ ธิพลในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
พศกร เผ่าไพโรจนกร. (2546) ได้ ทําการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ :
ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงาน บริ ษัท ซีเมนส์ จํากัด จากการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อายุง าน เงิ น เดื อน ไม่มี ผลต่อ ความผูกพันต่อ
องค์การ ขณะที่ ปั จจัยด้ านลักษณะงาน ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงาน ความมั่นคงในงาน
ความสําเร็ จในการทํางาน ความรับผิดชอบในงาน ปั จจัยด้ านลักษณะองค์การ ได้ แก่การมีสว่ นร่ วมใน
การบริ หารงาน นโยบาย กฎ ข้ อบังคับ และขั ้นตอนต่างๆ ในการทํางาน และปั จจัยด้ านประสบการณ์
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จากการทํางาน ได้ แก่ การเห็นความสําคัญของงาน สภาพการทํางาน ทัศนคติต่อผู้บงั คับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และองค์การ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในเชิงบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุวรรณิน คณานุวฒ
ั น์. (2536) ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
กับลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงานลักษณะองค์การและลักษณะประสบการณ์ จากการทํางานของ
ผู้บริ หารจากบริ ษัทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ โดยพบว่าตัวแปรทัง้ 4 ที่ ทําการศึกษาตามแนวคิดของ
Steers และ Porter มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและสามารถบ่งบอกถึงตัวแปรย่อยที่มี
ความสัม พัน ธ์ ต่ อ องค์ ก ารซึ่ ง สามารถเรี ย งลํ า ดั บ ความสัม พัน ธ์ กับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารดัง นี ้
ความสําคัญของงานความรู้ สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานการมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารความขัดแย้ งในบทบาทอายุงานในบริ ษัทและความรู้ สึกว่ามีความยุติธรรมใน
ระบบการพิจารณาความดีความชอบ
กรกฎ พลพานิ ช. (2540) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนัก งานบัง คับ บัญ ชาและพนั กงานวิ ช าชี พ การตลาดบริ ษั ท ปูน ซี เ มนส์ ไ ทยจํ า กัด (มหาชน) โดย
การศึกษาครัง้นี ้มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การและปั จจัยที่มีผลต่อพนักงาน
บังคับบัญชาพนักงานวิชาชี พซึ่งการศึกษาในครั ง้ นี ไ้ ด้ ยึด แนวคิดด้ านความผูกพันต่อองค์ การจาก
Steers และ Porter ซึง่ ได้ แบ่งปั จจัยที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การเป็ น 2 ด้ านคือ
1. ปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่อายุสถานภาพสมรสพื ้นฐานการศึกษาและอายุงานในองค์การ
2. ปั จจัยด้ านลักษณะงานได้ แก่โอกาสก้ าวหน้ าในงานการเห็นความสําคัญของงานการมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจากการวิจยั ของกรกฎ พบว่า
1. พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพการตลาดมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
2. ปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่อายุพื ้นฐานการศึกษาสถานภาพสมรสและอายุงานที่แตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์ การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสําหรั บปั จจัยด้ าน
ลักษณะงานได้ แก่โอกาสก้ าวหน้ าในงานการเห็นความสําคัญของงานการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
งานวิจยั ต่างประเทศ
เฟย์ และ เดนนิสสัน (Fey; & Denison. 2000)ได้ ศึกษาOrganization Culture and
Effectiveness: The Case of Foreign Firms in Russia งานวิจยั นี ้ศึกษาเกี่ยวกับ Organization
Cultureและ Effectiveness โดยศึกษาจากบริ ษัทต่างชาติในประเทศรัสเซีย โดยสามารถแบ่งผลของ
งานวิจยั เป็ น 2 ส่วน คือ
1. การนําวัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิผลมาใช้ ใน บริ ษัท 179 แห่งในประเทศรัสเซีย
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2. การศึกษาพื ้นฐานของผลที่ ได้ จากการทดลองในประเทศรั สเซีย และการชีบ้ ่งบริ เวณที่
Model นี ้ จําเป็ นต้ องมีการขยายความหรื อตีความใหม่ จากกรณีศึกษา 4 กรณี ผลจากการศึกษาทัง้
สองพบว่า การแปลผลขึ ้นอยูก่ บั งานเขียน (literature) ของ Russian Management Practice รวมทังมี
้
การอธิบาย (Discussion) เกี่ยวกับคําแนะนําในการทํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
เฟย์ และ เดนนิสสัน (Fey; & Denison.2000) ได้ ศึกษาOrganization Culture and
Effectiveness: Can American Theory be Applied in Russia? งานวิจยั นี ้ศึกษาเกี่ยวกับความ
เชื่ อ มโยงวัฒ นธรรมองค์ กร และประสิทธิ ผลในบริ ษัทต่างชาติใ นประเทศรั สเซีย การศึกษาโดยใช้
รู ปแบบของวัฒนธรรมองค์กรที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบผลของวัฒนธรรมองค์กรและ
ประสิทธิผลที่มีต่อ Transition Economy นอกจากนันยั
้ งพบว่าประสิทธิผล ในประเทศรัสเซียขึ ้นอยู่กบั
ความสามารถในการปรั บตัว (Adaptability) และความยืดหยุ่น (Flexibility) มากกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อีกทังอิ
้ ทธิพลของระบอบคอมมิวนิสต์ยงั ส่งผลต่อบริ ษัทในประเทศรัสเซียด้ านแรงงานทัง้
ในด้ านทัศนคติและ Sub-Cultureรายงานวิจยั นี ้เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาวิจยั จาก 179 แห่งใน
ประเทศรัสเซียเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ฮีบิเนียคและอลัตโต้ (Hrebiniak; & Alutto.1972) ได้ ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความผูกพันต่อองค์กรกับประสิทธิผลขององค์การพบว่าในด้ านเพศมีความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์ กรโดยที่ ผ้ ูหญิ งมีความผูกพันต่อองค์ กรมากกว่าผู้ชายMowdayได้ อธิ บายว่าอาจเป็ น
เพราะว่าผู้หญิงต้ องการแสดงให้ สงั คมยอมรับสถานภาพสมาชิกในองค์กรจึงสําคัญต่อผู้หญิงมากทํา
ให้ ผ้ หู ญิงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าจึงเปลี่ยนงานน้ อย
บอสฮอฟและเมล (Boshoff; &Mels. 1995) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ Causal modelเพื่อที่จะ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง Supervision, Role stress, ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพของการ
บริ หารภายในโดยวิจยั องค์กรแสดงให้ เห็นว่า Supervisory Behavior ก่อให้ เกิดสภาวะแวดล้ อมที่
นําไปสู่ผลการปฏิบตั ิงานที่เหนือกว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานขายประกันมีผลกระทบเชิง
บวกอย่ างมากต่อคุณ ภาพการบริ ก ารภายในและยังมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่อ การมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจด้ วยแต่มีผลกระทบเชิงลบต่อความขัดแย้ งด้ านบทบาท
มาร์ ตินและฮาเฟอร์ (Martin; &Hafer. 1995) ได้ ศึกษาถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยน
งานและการมีส่วนร่ วมในงานและความผูกพันต่อองค์กรพบว่าการมีส่วนร่ วมในงานและความผูกพัน
ต่อองค์กรมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนงานพบว่าความต้ องการภายใน (Intrinsic Needs) เช่นงานที่ท้า
ทายก่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่ วมในงานความต้ องการภายนอก (Extrinsic Needs) เช่น
ค่าจ้ าง,สวัสดิการและโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งมีผลต่อทัศนคติต่อความผูกพันต่อองค์กรและยังพบ
อีกว่าการออกแบบงานใหม่ให้ พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจด้ วยตนเองมากขึ ้นจะช่วยเพิ่มการมีส่วน
ร่วมในงานให้ มากขึ ้นอีกด้ วย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง “การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานองค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความ
ผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร” ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั
ได้ ดําเนินการตามขั ้นตอนดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ พนัก งานที่ ทํ า งานกับ บริ ษั ท ข้ า มชาติ ในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ พนัก งานที่ ทํ า งานกั บ บริ ษั ท ข้ ามชาติ ในเขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง
ได้ มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รการคํานวณ ในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยยอมให้ มีค่าคลาดเคลื่อนได้ 5% (กัลยา วาณิ ชย์บัญชา. 2544: 74) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง
คํานวณได้ ดงั นี ้
n = Z2(p)(q)
e2
เมื่อ
n แทนจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
P แทน ความน่าจะเป็ นของจํานวนประชากร
Z แทน ZScoreที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
e แทนระดับความคลาดเคลื่อน
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สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ กําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังนัน้ Z = 1.96 กรณีไม่ทราบค่า q แต่
เนื่องจากว่า pqมีค่าสูงสุดเมื่อ p = 0.5 (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 77) จากสูตรที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนั ้น Z = 1.96 และกําหนดให้ e = 0.05
แทนค่าในสูตร
n = (1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2
n = 384.16 ≈ 385
ดังนันขนาดตั
้
วอย่างที่คํานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพิ่มสํารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่
ครบและแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 15 ตัวอย่าง รวมทั ้งหมด 400 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกกลุม่
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
1. การสุม่ ตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้วจิ ยั ที่จะเลือกพนักงานที่
ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ
2. การสุม่ ตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) คือ ผู้วจิ ยั ที่จะทําการเลือก
พนักงานที่ ทํางานในองค์ กรเดียวกัน หรื ออาคารสํานักงานที่ผ้ ูวิจัยทํางานอยู่ โดยใช้ แบบสอบถามที่
จัดเตรี ยมไว้ นําไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมาย ในเขตจตุจกั ร จนครบจํานวน

2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ผู้วจิ ยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อนํามาวิเคราะห์ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความผูกพันของพนักงานใน
องค์กร เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม ปรับปรุ งและดัดแปลงเป็ นแบบสอบถามที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจยั
2. ปรับปรุงและดัดแปลงเป็ นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจยั
3. นําแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อทําการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื อ้ หา และเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนนําเสนอคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์
4. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบไปทําการปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง จากนัน้
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นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ ไขก่อนนําไปทดลองใช้
5. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบแก้ ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่
ตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ ความเชื่อมัน่
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 34-35) ค่าอัลฟ่ าที่ได้ จะแสดง
ถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0<α<1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมัน่ สูงนําแบบสอบถามไปใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างโดยควรมีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไป
(เกียรติสุดา ศรีสขุ . 2552:144)และปรับปรุงแบบสอบถามเพือ่ ใช้ในงานวิจยั ซึง่ ได้คา่ สัมประสิทธิ ์แต่
ละด้านดังนี้
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือของแบบสอบถามได้ ผลดังนี ้
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสอบถามส่วนที่ 2วัฒนธรรมการทํางาน
วัฒนธรรมการทํางานโดยแยกเป็ นรายด้ านดังนี ้
1. ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร
เท่ากับ
2. ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม
เท่ากับ
3. ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
เท่ากับ
4. ด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน
เท่ากับ
ด้ านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เท่ากับ

0.7349
0.8556
0.7381
0.8463
0.8142

3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ สร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1เป็ นแบบสอบถามด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ
คําถามจะเป็ นแบบหลายคําตอบให้ เลือก (Multiple Choice Question) ประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ ต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ าม
ชาติที่ท่านทํางาน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน คือ
1. ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บงั คับบัญชา
2. ลักษณะความเป็ นส่วนรวม
3. ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
4. ลักษณะการทํางานร่วมกัน
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โดยกําหนดให้ ในแต่ละข้ อคําถามมีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กร 5 ระดับ
ตาราง 11การกําหนดระดับคะแนนต่อระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามส่วนที่ 2
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ได้ กําหนดไว้ โดยใช้ มาตร
วัดตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์มาแบ่งเป็ นช่วงเท่าๆ กัน ตั ้งแต่ 1-5 คะแนน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 58)
ให้ คะแนนหรื อนํา้ หนักจากเห็นด้ วยอย่างยิ่งไปหาไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งเป็ น 5 ถึง 1 ตามลําดับการ
อภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval
scale) ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้ สตู รคํานวณช่วงกว้ างของชั ้น ดังนี ้ (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 29)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=
5–1
≈
0.8
5
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามส่วนที่ 2
=
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ค่ าคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ
ปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานในแต่ละด้ านในระดับมาก
ที่สดุ
ปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานในแต่ละด้ านในระดับมาก
ปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานในแต่ละด้ านในระดับปาน
กลาง
ปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานในแต่ละด้ านในระดับน้ อย
ปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานในแต่ละด้ านในระดับน้ อย
ที่สดุ

ส่ วนที่ 3เป็ นแบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร โดยเป็ น
แบบสอบถามในรูปมาตราลิเคอร์ ท (Likert Scale) ซิกซ์มดั ์ วิลเลียม (Zikmund William. 1997)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 168) เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทสเกลอันตราภาคชัน้ (Interval Scale) และ
เป็ นคําถามปลายปิ ดมีคําตอบให้ เลือก5 ระดับคือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่
เห็ น ด้ ว ยอย่า งยิ่ ง ซึ่ง ได้ กํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในแต่ล ะระดับ และหลัก เกณฑ์ ก ารแปล
ความหมายของระดับค่าเฉลี่ยดังตาราง 3
โดยกําหนดให้ ในแต่ละข้ อคําถามมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร 5 ระดับ
ตาราง12 การกําหนดระดับคะแนนต่อระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามส่วนที่ 3
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1
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สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบสอบถามในส่วนที่ 3 ได้ กําหนดไว้ โดยใช้ มาตร
วัดตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์มาแบ่งเป็ นช่วงเท่าๆ กัน ตังแต่
้ 1-5 คะแนน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2541: 58)
ให้ คะแนนหรื อนํ ้าหนักจากเห็นด้ วยอย่างยิ่งไปหาไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่ เป็ น 5 ถึง 1 ตามลําดับ
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอัตรภาค
ชัน้ (Interval scale) ผู้วจิ ยั ใช้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชัน้ โดยใช้ สตู รคํานวณช่วงกว้ างของชัน้
ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 29)
ความกว้ างของอันตรภาคชั ้น

ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ตํ่าสุด
จํานวนชัน้
=
5–1
≈
0.8
5
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่ าคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

=

การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ
พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากที่สดุ
พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก
พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง
พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับน้ อย
พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับน้ อยที่สดุ

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โครงการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ ศกึ ษาข้ อมูลปฐมภูมิ และข้ อมูลทุติยภูมิ
เพื่อช่วยสร้ างความเข้ าใจพื ้นฐานในการวิจัย ช่วยออกแบบสอบถาม ตลอดจนให้ ได้ ข้อมูลที่
สมบรูณ์ยิ่งขึ ้นโดยมีแหล่งที่มาของข้ อมูล ดังนี ้
1.ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด ซึง่ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างจนครบตามจํานวน โดยขอความร่ วมมือจากจากพนักงานในองค์กร ซึง่ ได้ กําหนดไว้ ในขั ้นตอน
การสุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามนันโดยให้
้
ผ้ ตู อบเป็ นผู้กรอกแบบสอบถามของ (Self-Administered
Questionnaire)
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2.ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการทํางาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
นํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม

5. การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คํ า ตอบแล้ ว มาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูปการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยมีขั ้นตอนดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Edition) ผู้วจิ ยั ตรวจดูความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามและ
ทําการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาลงรหัสตามที่ได้ กําหนด
รหัสไว้ ลว่ งหน้ า
3. การประมวลผลข้ อมูล ข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วจะนํามาประมวลผลข้ อมูล ซึง่ ใช้ โปรแกรมสถิติ
สําเร็ จรูปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลในด้ านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับตําแหน่งอายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กรธุรกิจ
ข้ ามชาติที่ท่านทํางาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentages) และการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่น อนลักษณะการ
ทํางานร่ วมกันมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
4.4 การทดสอบสมมุติฐาน
4.1.1 การทดสอบสมมุติฐานในส่วนที่ 1 โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน โดยใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ในเรื่ องเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง และใช้ การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรื อ Brown-Forsythe test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
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ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมัน่
95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อนถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้ ทดสอบด้ วย
One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐานด้ วย BrownForsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐาน
ข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกันจะ
นําไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant
Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05
4.1.2 การทดสอบสมมุติฐานในส่วนที่ 2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัว
ที่เป็ นอิสระกัน โดยใช้ สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตน์. 2546: 314) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติกรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

6. สถิตใิ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน ได้ แก่
1.1 การหาค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้ วเิ คราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 449-450)
P

=

f X 100

n
เมื่อ P
แทน ค่าสถิติร้อยละ
f
แทน ความถี่ของข้ อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่ าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลในด้ านต่างๆ โดยใช้
สูตรดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 39)
X=

เมื่อ

X

∑Xi
n
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
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∑Xi แทน
n
แทน

ผลรวมของคะแนนทั ้งหมด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่ าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ แปลความหมายของ
ข้ อมูลในด้ านต่างๆ โดยใช้ สตู ร ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2545: 39)

เมื่อ

2

– (∑X)

=

n∑(X

S.D.

แทน

n (n – 1)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง

X2

แทน

ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง

S.D.

X2 แทน
n
แทน

2

ผลรวมของคะแนนทังหมดยกกํ
้
าลังสอง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิตทิ ่ ใี ช้ หาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ค่าอัลฟ่ าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่ของ
แบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0≤α≤1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมัน่ สูง โดยใช้
สูตรดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2553: 445)
α=
เมื่อ

α
k
Covariance
Vance

แทน
แทน
แทน
แทน

k covariance / variance
1 + (k – 1) covariance / variance
ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
จํานวนคําถาม
ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนร่ วมระหว่างคําถามต่างๆ
ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคําถาม
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3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการทดสอบสมมุตฐิ าน
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ สูต ร t-test
Independent ในเรื่ อง เพศ สถานภาพ ระดับตําแหน่ง(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2541: 162)
ในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบความแตกต่าง
ด้ วย Equal Variances assumed และถ้ าค่าแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ให้ ทดสอบความ
แตกต่างด้ วย Equal Variances not assumed โดยจะทําการทดสอบค่าแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน
โดยใช้ Levene test
3.1.1 กรณีที่คา่ ความแปรปรวนทั ้ง 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน ( S12 ≠ S 2 2 ) โดยใช้ สตู รดังนี ้

=

X1  X 2
2

2

S1
S
 2
n1
n2

โดยที่

เมื่อ t
x1

แทน
แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

x2

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

S12

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

S22

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

n1

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

n2

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

df

แทน

องศาอิสระ (degree of freedom)
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3.1.2 กรณีที่คา่ ความแปรปรวนทั ้ง 2 กลุม่ เท่ากัน ( S12 = S 2 2 ) โดยใช้ สตู รดังนี ้
=
เมื่อ

t
x1

แทน
แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

x2

แทน

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

S12

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

S22

แทน

ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

n1

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1

n2

แทน

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2

df

แทน

องศาอิสระ (degree of freedom)

3.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไปโดยใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ ก่อนใช้ ในกรณี ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้ ทดสอบด้ วย One Way ANOVAในเรื่ องของตัวแปร
ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กร
ธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 175)

เมื่อ

F
MSb
MSw

แทน
แทน
แทน

ค่าแจกแจงที่ใช้ พจิ ารณาในการ F-distribution
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
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เมื่อ

SSb
SSw
k
n
(k-1)

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

(n - k) แทน

ผลรวมของกําลังสองระหว่างกลุม่
ผลรวมของกําลังสองภายในกลุม่
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนสมาชิกทังหมด
้
degree of freedom สําหรับการแปรผันระหว่าง
กลุม่ (dfb)
degree of freedom สําหรับการแปรผันภายในกลุม่
(dfw)

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูท่ ี่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สตู รตามวิธี Least Significant Difference
(LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 258)

เมื่อ

t1-α/2;n-k แทน ค่าที่ใช้ พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่
MSD
ni
nj

แทน
แทน
แทน

ระดับความเชื่อมัน่ 95% และชั ้นแห่งความเป็ น
อิสระภายในกลุม่
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw)
จํานวนข้ อมูลของกลุม่ i
จํานวนข้ อมูลของกลุม่ j

3.3 การวิเคราะห์ Brown-Forsythe (β) ใช้ ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ประชากรที่มากกว่า2 กลุม่ ขึ ้นไปโดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ใช้ ในกรณีถ้า
ความแปรปรวนไม่เท่ากันให้ ทดสอบด้ วยBrown-Forsythe (β) ในเรื่ องของตัวแปรด้ านระดับการศึกษา
สูงสุด อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่าน
ทํางาน(Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนได้ ดงั นี ้
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β = MSB
MSw
โดยค่า MSW =
เมื่อ β
MSB

แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
(Mean Square between Group)
MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean Square within Group) สําหรับ Brown-Forsythe
k
แทน จํานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
nj
แทน จํานวนตัวอย่างของกลุม่ j
N
แทน ขนาดของประชากร
2
Si
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่i
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นราย
คู่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สตู รตามวิธี Dunett T3 เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 333)
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (Keppel. 1982:153-155) สามารถเขียน
ได้ ดงั นี ้
=
เมื่อ

S

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Dunnett Test
ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett Test
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

3.4. สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ใช้ หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระต่อกัน หรื อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้ อมูล 2 ชุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316)
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rxy=
เมื่อ

n∑xy – (∑x)(∑y)
[n∑x2 – (∑x)2][n∑y2-(∑y)2]
rxy
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
∑x แทน ผลรวมของคะแนน X
∑y แทน ผลรวมของคะแนน Y
∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกําลังสอง
∑y2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกําลังสอง
∑xy แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่
n
แทน จํานวนคนหรื อกลุม่ ตัวอย่าง

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 280) ซึง่
ความหมายของค่า r มีดงั นี ้
1. ค่า r เป็ นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3. ถ้ า r มีค่าเข้ าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
4. ถ้ า r มีค่าเข้ าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม และมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
5. ถ้ า r เท่ากับ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กนั
6. ถ้ า r เข้ าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กนั น้ อย
สําหรับการแปลความหมายระดับความสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541: 316) กําหนดได้ ดงั นี ้
ถ้ าค่า r มีค่ามากกว่า 0.7
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ถ้ าค่า r มีค่าระหว่าง 0.3 – 0.7 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ถ้ าค่า r มีค่าน้ อยกว่า 0.3
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
ถ้ าค่า r มีค่าเท่ากับ 0
แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ุ่ง ศึกษา วัฒนธรรมการทํ างานองค์ กรข้ ามชาติที่มีผลต่ อความผูกพันของ
พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ กําหนดสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
H0
H1
n

แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
X
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
SS
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
แทน ชั ้นของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา t - Distribution
F -Ratio
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F – Distribution
Sig.2 tailed แทน ความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
LSD
แทน Least Significant Difference
*
แทน ความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน ความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ผู้วิ จัย ได้ นํ า เสนอผลตามความมุ่ง หมายของการวิ จัย โดยแบ่ ง การ
นําเสนอ ออกเป็ น 3 ส่วน ตามลําดับ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ของพนักงานที่
ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจ
ของผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้ าน
ลักษณะการทํางานร่วมกันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กร
ธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ลักษณะการ
ทํางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับ ตํ าแหน่ ง อายุ ระยะเวลาปฏิบัติ งานในองค์ กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดื อ น
องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานแตกต่างกัน โดยการแจกแจงจํานวน (ความถี่) และร้ อยละ ดังตาราง
ตาราง 13 จํานวน (ความถี่) และร้ อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

258
142

64.50
35.50

400

100.00
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ตาราง 13 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
1.2 สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
อื่นๆ
รวม
1.3 ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

276
124
-

69.00
31.00
-

400

100.00

55
289
56

13.75
72.25
14.00

400

100.00

65
335

16.25
83.75

400

100.00

59
83
166
44
28
20

14.75
20.75
41.50
11.00
7.00
5.00

400

100.00

1.4 ระดับตําแหน่ งงาน
ผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างาน
พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน
รวม
1.5 อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46 ปี ขึ ้นไป
รวม
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ตาราง 13 (ต่อ)
ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

261
95
21
23
400

65.25
23.75
5.25
5.75
100.00

37
29
36
86
72
19
121

9.25
7.25
9.00
21.50
18.00
4.75
30.25

รวม

400

100.00

1.8 องค์ กรธุรกิจข้ ามชาติท่ ที ่ านทํางาน
องค์กรของประเทศในเอเชีย
องค์กรของประเทศในอเมริ กา
องค์กรของประเทศในยุโรป
อื่นๆ
รวม

183
63
154
400

45.75
15.75
38.50
100.00

1.6
แห่ งนี ้

ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์ กร
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
6-10 ปี
11 - 15 ปี
16 ปี ขึ ้นไป
รวม

1.7 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ ้นไป

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้
นี ้ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ ดงั นี ้
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เพศ พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจํานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 และเป็ นเพศ
หญิง จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50 โดยสรุปพนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ตามลําดับ
สถานภาพ พนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจํานวน 276 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.00 และ
เป็ นพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.00 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด พนักงานส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี มีจํานวน 289 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 72.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่สูงกว่าปริ ญญาตรี มีจํานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.00 และเป็ นพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.75 ตามลําดับ
ระดับตําแหน่ งงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ มีจํานวน 335 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 83.75 และเป็ นพนักงานผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างาน มีจํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.25 โดยสรุ ปพนักงานส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการมากกว่าพนักงานผู้บงั คับบัญชาระดับ
หัวหน้ างาน ตามลําดับ
อายุ พนักงานส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีจํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.50
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีจํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.75 รองลงมาเป็ น
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.75 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
อายุระหว่าง 36-40 ปี มีจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง
41-45 ปี มีจํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 และเป็ นพนักงานที่มีอายุ 46 ปี ขึ ้นไป มีจํานวน 20 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ตามลําดับ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ านในองค์ กรแห่ งนี ้ พนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กร
แห่งนีต้ ํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีจํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ระหว่าง 6 - 10 ปี มีจํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ 16 ปี ขึ ้นไป มีจํานวน 23 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5.75 และเป็ นพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ 11-15 ปี มีจํานวน 21 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 5.25 ตามลําดับ
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ ้นไป มี
จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 25,001
– 30,000 บาท มีจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาทมีจํานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท มีจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.25 รองลงมาเป็ น
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พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 29 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 7.25 และเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 35,001 – 40,000 บาท มีจํานวน
19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.74 ตามลําดับ
องค์ กรธุรกิจข้ ามชาติท่ ที ่ านทํางาน พนักงานส่วนใหญ่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติของ
ประเทศในเอเซีย มีจํานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.75 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีทํางานในองค์กร
ธุรกิจข้ ามชาติของประเทศในยุโรป มีจํานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.50 และเป็ นพนักงานที่มี
ทํางานในองค์ กรธุรกิจข้ ามชาติของประเทศในอเมริ กา มีจํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.75
ตามลําดับ
เนื่องจากข้ อมูลส่วนบุคคลด้ านอายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน มีความถี่ของข้ อมูลกระจายตัวไม่สมํ่าเสมอ และบางกลุ่มมีจํานวนความถี่น้อยเกินไป ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลใหม่เพื่อให้ เกิดการกระจายตัวของข้ อมูลมีความสมํ่าเสมอ เพื่อทําการ
ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ ได้ กลุม่ ใหม่ดงั นี ้
ตาราง 14 จํ า นวน (ความถี่ ) และร้ อยละของผู้ ต อบแบบสอบถามจํ า แนกตามอายุ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจัดกลุม่ ใหม่
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

59
83
166
44
48

14.75
20.75
41.50
11.00
12.00

400

100.00

1.5 อายุ
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป
รวม
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ตาราง 14 (ต่อ)

1.6
แห่ งนี ้

ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์ กร
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
6-10 ปี
11 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

261
95
44
400

65.25
23.75
11.00
100.00

66
36
86
72
140

16.50
9.00
21.50
18.00
35.00

400

100.00

1.7 รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ตํ่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 บาทขึ ้นไป
รวม

อายุ พนักงานส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีจํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.50
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีจํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.75 รองลงมาเป็ น
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.75 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
อายุระหว่าง 36-40 ปี มีจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง
41ปี ขึ ้นไป มีจํานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ตามลําดับ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ านในองค์ กรแห่ งนี ้ พนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กร
แห่งนีต้ ํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีจํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ระหว่าง 6 - 10 ปี มีจํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 และเป็ น
พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไป มีจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
ตามลําดับ

56
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ ้นไป มี
จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 25,001
– 30,000 บาท มีจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาทมีจํานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท มีจํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 และเป็ นพนักงานที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00
ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน พนักงานที่ทํางานใน
บริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร
ข้ อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานมี 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร
ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้ านลักษณะการ
ทํางานร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง
ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยรวมแต่ละรายด้ านของวัฒนธรรมการทํางาน
วัฒนธรรมการทํางาน
ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร
ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน
ผลรวมวัฒนธรรมการทํางาน

X

S.D.

3.47
4.06
3.79
3.93
3.81

0.625
0.657
0.583
0.694
0.459

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.06 มี วัฒ นธรรมการทํ างานอยู่ในอยู่ในระดับมาก รองลงมาในด้ านลักษณะการ
ทํ างานร่ วมกัน โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 มี วัฒนธรรมการทํ างานอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้ าน
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับ
มาก และในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 มีวฒ
ั นธรรมการทํางาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
ตาราง 16 ระดับวัฒนธรรมการทํางานเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงาน
ในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร
ลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร
1. ผู้บงั คับบัญชาของท่านให้ การยืดหยุน่ หรื อปรับเปลี่ยน
องค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางธุรกิจและ
องค์กร
2. ผู้บงั คับบัญชามีการมอบหมายงานให้ พนักงาน
รับผิดชอบโดยดูจากความเหมาะสม
3. ผู้บงั คับบัญชาควรให้ โอกาศพนักงานในองค์กรได้ รับ
การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง เลื่อนขัน้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล
4. ผู้บงั คับบัญชาควรให้ สวัสดิการ รางวัล กับพนักงานใน
องค์กรเพื่อให้ พนักงานมีกําลังใจในการทํางาน
ผลรวมด้ านลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร

X

S.D.

3.84

0.807

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

4.03

0.785

มาก

2.99

1.108

ปานกลาง

3.01

1.205

ปานกลาง

3.47

0.625

มาก

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรมการทํางาน ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หารโดยรวม มี
วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อผู้บงั คับบัญชามีการมอบหมายงานให้ พนักงานรับผิดชอบโดย
ดูจากความเหมาะสม มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยมีวฒ
ั นธรรมการ
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ทํางานในระดับมาก รองลงมาในข้ อผู้บงั คับบัญชาของท่านให้ การยืดหยุ่นหรื อปรับเปลี่ยนองค์กรตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางธุรกิจและองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 โดยมีวฒ
ั นธรรมการ
ทํางานในระดับมาก รองลงมาในข้ อผู้บงั คับบัญชาควรให้ สวัสดิการ รางวัล กับพนักงานในองค์กร
เพื่อให้ พนักงานมีกําลังใจในการทํางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานในระดับ
ปานกลาง และในข้ อผู้บังคับบัญชาควรให้ โอกาศพนักงานในองค์กรได้ รับการปรั บเปลี่ยนตําแหน่ง
เลื่อนขั ้น ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางาน
ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ตาราง 17 ระดับวัฒนธรรมการทํางานเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานใน
บริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม
ด้ านลักษณะความเป็ นส่ วนรวม
5. บุคลากรในองค์กรของท่านมีการวางแผนการ หรื อ
ประชุมในการทํางานร่ วมกันเพื่อให้ ผลงานออกสําเร็ จ
6. องค์กรของท่านมีวตั ถุประสงค์ให้ พนักงานทํางานเป็ น
ทีมเพื่อให้ งานออกมาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
7. บุคลากรในองค์กรของท่านให้ ความสําคัญกับส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว
8. เมื่อมีปัญหาในการทํางาน บุคลากรในองค์กรจะมี
การช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา หาแนวทางในการแก้ ปัญหา
รวมกัน
ผลรวมด้ านลักษณะความเป็ นส่ วนรวม

4.12

S.D.
0.773

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.28

0.810

มากที่สดุ

3.87

0.849

มาก

3.96

1.022

มาก

4.06

0.657

มาก

X

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร
กรุ ง เทพมหานคร ต่ อ ปั จ จัยวัฒ นธรรมการทํ า งาน ในด้ า นลัก ษณะความเป็ นส่ ว นรวมโดยรวม มี
วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.06
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์ กรของท่านมีวัตถุประสงค์ ให้ พนักงานทํางานเป็ นที ม
เพื่อให้ งานออกมาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาในข้ อบุคลากรในองค์กรของท่านมีการวาง
แผนการ หรื อ ประชุมในการทํางานร่ วมกันเพื่อให้ ผลงานออกสําเร็ จ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยมี
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วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาในข้ อเมื่อมีปัญหาในการทํางาน บุคลากรในองค์กรจะ
มีการช่วยเหลือ ให้ คําปรึ กษา หาแนวทางในการแก้ ปัญหารวมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยมี
วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก และในข้ อบุคลากรในองค์กรของท่านให้ ความสําคัญกับส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัวโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ตาราง 18 ระดับวัฒนธรรมการทํางานเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานใน
บริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน
9. องค์ ก รของท่ า นเป็ นองค์ ก รที่ มี ค วามมั่ น คง เป็ นที่
ยอมรับของสากล และมีชื่อเสียง
10. องค์กรของท่านมีข้อกํ าหนด กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ ้นในองค์กร
11. เมื่อมีความขัดแย้ งที่ เกิดขึน้ ในองค์กร ท่านสามารถ
หลีกเลี่ยงกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้
12. องค์กรของท่านมีการใช้ มติของกลุ่มในการตัดสินใจ
เป็ นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นกับองค์กร
ผลรวมด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน

X

S.D.

4.04

0.872

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.69

0.792

มาก

3.61

0.830

มาก

3.85

0.861

มาก

3.79

0.583

มาก

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร
กรุ ง เทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒ นธรรมการทํ า งาน ในด้ า นลักษณะการหลี ก เลี่ ยงความไม่แ น่ นอน
โดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์กรของท่านเป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง เป็ นที่ยอมรับของ
สากล และมีชื่อเสียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก รองลงมา
ในข้ อองค์กรของท่านมีการใช้ มติของกลุ่มในการตัดสินใจเป็ นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงที่เกิด
ขึ ้นกับองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก รองลงมาในข้ อ
องค์กรของท่านมีข้อกําหนด กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ ้นในองค์กร
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก และในข้ อเมื่อมีความขัดแย้ งที่
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เกิดขึ ้นในองค์กร ท่านสามารถหลีกเลี่ยงกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 โดยมี
วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ตาราง 19 ระดับวัฒนธรรมการทํางานเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานใน
บริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน
ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน
13. องค์กรของท่านมีการใช้ ภาษาอังกฤษในการ
ประสานงานเพื่อให้ สะดวกในการติดต่อสือ่ สาร
14. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในองค์กร
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร
15. องค์กรของท่านได้ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ถึงแม้ วา่ ผลลัพธ์จะออกมาช้ าก็ตาม
16. องค์กรของท่านมีการสร้ างบรรยากาศในการทํางาน
เพื่อให้ พนักงานทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
ผลรวมด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน

X

S.D.

4.29

0.898

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สดุ

3.92

0.961

มาก

3.79

0.890

มาก

3.73

1.110

มาก

3.93

0.694

มาก

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร
กรุ ง เทพมหานคร ต่ อ ปั จ จัย วัฒ นธรรมการทํ า งาน ในด้ า นลัก ษณะการทํ า งานร่ ว มกัน โดยรวม มี
วัฒนธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์กรของท่านมีการใช้ ภาษาอังกฤษในการประสานงานเพื่อให้
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 โดยมีวฒ
ั นธรรม
การทํางานอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาในข้ อองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่
ในระดับมาก รองลงมาในข้ อองค์กรของท่านได้ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันถึงแม้ วา่ ผลลัพธ์จะออกมา
ช้ าก็ตาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก และในข้ อองค์กรของ
ท่านมีการสร้ างบรรยากาศในการทํางานเพื่อให้ พนักงานทุกคนทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุข โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูก พันของพนั กงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้
ผู้วจิ ยั ได้ ทําการวิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง ดังนี ้
ตาราง 20 ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยรวม
ความผูกพันของพนักงาน
1. ท่านเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ความสําเร็ จขององค์กร
2. ท่านภูมิใจที่จะบอกใครๆเสมอว่าท่านทํางานอยูท่ ี่
องค์กรแห่งนี ้
3. เมื่อมีคนกล่าวถึงองค์กรของท่านในทางไม่ดี
ท่านจะรู้สกึ ไม่พอใจและพูดโต้ แย้ งทันที
4. ท่านรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
อยากสร้ างผลงานที่ดีให้ กบั องค์กรอยูเ่ สมอ
5. ท่านจะไม่ลาออกถ้ าหากองค์กรอื่นมายื่นข้ อเสนอ
ค่าตอบแทน ให้ ท่านมากกว่าที่ท่านทํางานอยู่ ณ
ปั จจุบนั
6. ท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทํางานที่ได้ รับ
มอบหมายขององค์กรให้ เสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ผลรวมความผูกพันของพนักงาน

4.40

ระดับความผูกพัน
ต่ อองค์ กร
0.858
มากที่สดุ

4.17

0.850

มาก

3.59

0.959

มาก

4.07

0.879

มาก

3.24

1.059

ปานกลาง

4.12

0.918

มาก

3.93

0.643

มาก

X

S.D

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์กรบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณี ศึกษาเขตจตุจักร กรุ ง เทพมหานครโดยรวม มี ค วามผูกพันต่อ องค์ กรอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อท่านเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็ จ
ขององค์กร มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน
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ระดับมากที่สดุ รองลงมาในข้ อท่านภูมิใจที่จะบอกใครๆเสมอว่าท่านทํางานอยู่ที่องค์กรแห่งนี ้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก รองลงมาในข้ อท่านยินดีเสียสละเวลา
ส่วนตัวเพื่อทํางานที่ได้ รับมอบหมายขององค์กรให้ เสร็ จภายในเวลาที่กําหนด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก รองลงมาในข้ อท่านรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และอยากสร้ างผลงานที่ดีให้ กบั องค์กรอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีความผูกพันต่อ
องค์ กรอยู่ในระดับมาก รองลงมาในข้ อเมื่อมีคนกล่าวถึงองค์ กรของท่านในทางไม่ดี ท่านจะรู้ สึกไม่
พอใจและพูดโต้ แย้ งทันที โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก และใน
ข้ อท่านจะไม่ลาออกถ้ าหากองค์กรอื่นมายื่นข้ อเสนอ ค่าตอบแทน ให้ ท่านมากกว่าที่ท่านทํางานอยู่ ณ
ปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 มีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้ คือ
สมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กร
ธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน โดย
สามารถจําแนกออกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 8 สมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0:พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1:พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า
0.05
เพื่อศึกษาว่าค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน
หรื อไม่ โดยทําการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลก่อน โดยใช้ ค่าสถิติ Levene’s test ซึ่งมี
สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน

63
หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการ
ตรวจสอบน้ อยกว่า 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใช้ ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ก็จะยอมรับ
H0 และปฏิเสธ H1 และใช้ คา่ t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซึง่ ผลการทดสอบ
ความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ย
(Independent t-test) ดังตาราง 21
ตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามเพศ
โดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
ความผูกพันต่อองค์กร

Equality variances assumed

F

Sig.

8.313

0.004**

Equality variances
Not assumed

** ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01
จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวม
Levene’s test for Equality of Variances มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 ดังนันจะใช้
้
Equal Variances not assumed สําหรับค่า t-test กรณีความแปรปรวนไม่เท่ากัน ดังตาราง 22
ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร โดยจําแนกตามเพศ

ความผูกพันต่อองค์กร

เพศ
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
Sig.
S.D
t
X
(2-tailed)
3.91
0.703
-1.169
0.243
3.98
0.517
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จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโดยรวม จําแนกตามเพศ พบว่าค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.243 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์ กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 พนักงานที่ มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์ กร
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า
0.05
เพื่อศึกษาว่าค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน
หรื อไม่ โดยทําการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลก่อน โดยใช้ ค่าสถิติ Levene’s test ซึ่งมี
สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน
หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการ
ตรวจสอบน้ อยกว่า 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใช้ ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ก็จะยอมรับ
H0 และปฏิเสธ H1 และใช้ คา่ t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซึง่ ผลการทดสอบ
ความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ย
(Independent t-test) ดังตาราง 23
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ตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามสถานภาพสมรส
โดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
ความผูกพันต่อองค์กร

Equality variances assumed

F

Sig.

3.058

0.081

Equality variances
Not assumed

จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวม
Levene’s test for Equality of Variances มีค่า Sig. เท่ากับ 0.081 ซึง่ มากกว่า 0.05 ดังนั ้นจะใช้
Equal Variances assumed สําหรับค่า t-test กรณีความแปรปรวนเท่ากัน ดังตาราง 24
ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส

ความผูกพันต่อองค์กร

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส

t-test for Equality of Means
Sig.
S.D
t
X
(2-tailed)
3.89
0.695
-2.057 0.04*
4.03
0.498

* ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโดยรวม จําแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.04 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า พนักงานที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพโสด
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สมมติฐานข้ อที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบแบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว ด้ วยสถิติ One Way ANOVA หรื อ Brown-Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้
ทดสอบด้ วย One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ
ถ้ าสมมติฐานข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกันจะนํ าไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
ตั ้งสมมติฐานดังนี ้

test

ซึ่ง

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 25
ตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
โดยใช้ Levene’s test

ความผูกพันต่อองค์กร

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

5.223**

2

397

0.006

** ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01
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จากตาราง 25 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ
0.006 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุม่ ระดับการศึกษาสูงสุดไม่เท่ากัน และมีกลุ่มระดับ
การศึกษาสูงสุดอย่างน้ อยหนึ่งกลุม่ ที่มีความแปรปรวนแตกต่างกันจากกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดอื่น ๆ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ซึง่ จะใช้ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ใน
การทดสอบดังแสดงในตาราง 26
ตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างกันของความผูกพันต่อองค์กร โดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด โดยใช้ Brown-Forsythe
สถิติที่ใช้
ความผูกพันต่อองค์กร

BrownForsythe

Statistic
(a)
1.173

df1

df2

Sig.

2

142.461

0.313

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกันของความผูกพันต่อองค์กร โดยการใช้ สถิติ
Brown-Forsythe มีค่า Sig. เท่ากับ 0.313 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 พนักงานที่มีระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0:พนักงานที่มีระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1:พนักงานที่มีระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าสถิติของการทดสอบค่าโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig (2-tailed) มีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า
0.05
เพื่อศึกษาว่าค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน
หรื อไม่ โดยทําการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลก่อน โดยใช้ ค่าสถิติ Levene’s test ซึ่งมี
สมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน
หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการ
ตรวจสอบน้ อยกว่า 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใช้ ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ก็จะยอมรับ
H0 และปฏิเสธ H1 และใช้ คา่ t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรเท่ากัน ซึง่ ผลการทดสอบ
ความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene’s test) และผลการทดสอบความเท่ากันของค่าเฉลี่ย
(Independent t-test) ดังตาราง 27
ตาราง 27 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามระดับตําแหน่งงาน
โดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
ความผูกพันต่อองค์กร

Equality variances assumed

F

Sig.

0.599

0.440

Equality variances Not assumed

จากตาราง 27 ผลการทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวม
Levene’s test for Equality of Variances มีค่า Sig. เท่ากับ 0.440 ซึง่ มากกว่า 0.05 ดังนั ้นจะใช้
Equal Variances assumed สําหรับค่า t-test กรณีความแปรปรวนเท่ากัน ดังตาราง 28
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร โดยจําแนกตามระดับตําแหน่งงาน

ความผูกพันต่อองค์กร ระดับตําแหน่ งงาน
ระดับปฏิบตั ิการ
ระดับหัวหน้ า

t-test for Equality of Means
Sig.
S.D
t
X
(2-tailed)
3.86
0.636
-0.955
0.340
3.94
0.645

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานโดยรวม จําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่าค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.340 ซึ่งมากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มี
ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียวด้ วยสถิติ One Way ANOVA หรื อ Brown-Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้
ทดสอบด้ วย One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ
ถ้ าสมมติฐานข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกันจะนํ าไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
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โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
ตั ้งสมมติฐานดังนี ้

test

ซึ่ง

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 29
ตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามอายุ
โดยใช้ Levene’s test

ความผูกพันต่ อองค์ กรต่ างกัน

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.568*

4

395

0.038

* ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ
0.038 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุม่ อายุไม่เท่ากัน และมีกลุ่มอายุอย่างน้ อยหนึ่งกลุ่ม
ที่มีความแปรปรวนแตกต่างกันจากกลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยจําแนกตามอายุ ซึ่งจะใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ในการทดสอบดังแสดงในตาราง 30

71
ตาราง 30 ผลการทดสอบความแตกต่างกันของความผูกพันต่อองค์กร โดยจําแนกตามอายุ
โดยใช้ Brown-Forsythe
สถิติที่ใช้
ความผูกพันต่อองค์กร

BrownForsythe

Statistic
(a)
0.686**

df1

df2

Sig.

4

279.291

0.000

** ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างกันของความผูกพันต่อองค์กร โดยการใช้ สถิติ
Brown-Forsythe มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ าม
ชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ดังนั ้น ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 31
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ตาราง 31 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามอายุ
โดยใช้ Dunnett’s T3
อายุ

Mean

21 – 25 ปี

4.02

26 – 30 ปี

3.90

31 - 35 ปี

3.95

36 - 40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

3.83
3.88

21 – 25 ปี

26 – 30 ปี

31 - 35 ปี

36 - 40 ปี

41 ปี ขึ ้นไป

4.02

3.90

3.95

3.83

3.88

-

0.12
(0.645)
-

0.06**
(0.005)

0.19**
(0.000)
0.07**

0.14**
(0.000)
0.02**

(0.008)
0.12
(0.109)

(0.000)
0.09
(0.106)

-

-0.05
(0.134)

-0.05
(0.07)
-

** ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .01

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยรายคูข่ องความผูกพันของพนักงานในองค์กร จําแนก
ตามอายุ พบว่า
1. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉลี่ยแตกต่างจาก
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 31 - 35 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.06
2. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉลี่ยแตกต่างจาก
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า
พนักงานอายุระหว่าง 21 – 25 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง
36 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19
3. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉลี่ยแตกต่างจาก
พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนักงานอายุ
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ระหว่าง 21 – 25 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.14
4. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉลี่ยแตกต่างจาก
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า
พนักงานอายุระหว่าง 26 – 30 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุ ระหว่าง
36 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.07
5. พนักงานที่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉลี่ยแตกต่างจาก
พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า พนักงานอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02
ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียวด้ วยสถิติ One Way ANOVA หรื อ Brown-Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้
ทดสอบด้ วย One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ
ถ้ าสมมติฐานข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกันจะนํ าไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตั ้งสมมติฐานดังนี ้
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H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 32
ตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรแห่งนี ้ โดยใช้ Levene’s test

ความผูกพันต่อองค์กร

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

2.124

2

397

0.121

จากตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ
0.132 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุม่ นี ้เท่ากัน จึงใช้ สถิติ One Way ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 33
ตาราง 33 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ ต่อความ
ผูกพันของบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ความผูกพันต่ อองค์ กร

แหล่ งความ
SS
df
MS
แปรปรวน
1.974
2 0.987
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
163.163 397 0.411
รวม
165.137 399

F
2.402*

Sig.
0.04

* ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
จากตาราง 33 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความผูกพันของพนักงานบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ โดยใช้ การ
ทดสอบ One Way ANOVA ในการทดสอบ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.04 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
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กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เพื่อให้ ทราบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้แตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกันเป็ นรายคู่ใดบ้ าง ดังนั ้นผู้วิจัยจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่ โดยใช้ วธิ ี Least Significant Difference (LSD) ดังตาราง 34
ตาราง 34 การเปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้โดยเปรี ยบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
Least Significant Difference (LSD)

X

ตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 5 ปี

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี

3.92

-

6 - 10 ปี

4.04

11 ปี ขึ ้นไป

3.79

ระยะเวลาปฏิบตั งิ านใน
องค์กรแห่งนี ้
ความ
ผูกพันต่ อ
องค์ กร

6 - 10 ปี

11 ปี ขึ ้นไป

-0.12
(0.118)
-

0.12
(0.233)
0.25*
(0.037)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนี ้ พบว่า พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ระหว่าง 6 - 10 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรโดยเฉลี่ยแตกต่าง
จากพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึง่ น้ อย
กว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ ระหว่าง 6 - 10 ปี โดยเฉลี่ย
มีความผูกพันต่อองค์กร มากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไป
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25
ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 1.7 พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว ด้ วยสถิติ One Way ANOVA หรื อ Brown-Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะทการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้
ทดสอบด้ วย One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ
ถ้ าสมมติฐานข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกันจะนํ าไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
ตั ้งสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน

test

ซึ่ง

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 35
ตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้ Levene’s test

ความผูกพันต่อองค์กร

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

1.299

4

395

0.270
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จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ
0.270 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุม่ นี ้เท่ากัน จึงใช้ สถิติ One Way ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 36
ตาราง 36 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่อความผูกพันของบริ ษัท
ข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ความผูกพันต่ อองค์ กร

แหล่ งความ
SS
df
MS
แปรปรวน
2.541
4 0.635
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
162.596 395 0.412
รวม
165.137 399

F

Sig.

1.543

0.189

จากตาราง 36 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความผูกพันของพนักงานบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณี ศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร จํ าแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ การทดสอบ One
Way ANOVA ในการทดสอบ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.189 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.8 พนักงานที่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติ ได้ ดงั นี ้
H0: พนัก งานที่ ทํ า งานในองค์ กรธุ ร กิ จ ข้ า มชาติ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามผูกพัน ต่ อ องค์ ก รไม่
แตกต่างกัน
H1: พนักงานที่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน
สําหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบ แบบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียวด้ วยสถิติ One Way ANOVA หรื อ Brown-Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะทการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้
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ทดสอบด้ วย One Way ANOVA และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วย Brown-Forsythe test ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ
ถ้ าสมมติฐานข้ อใดสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่
แตกต่างกันจะนํ าไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s
ตั ้งสมมติฐานดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของละกลุม่ ไม่เท่ากัน

test

ซึ่ง

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่ เมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 37
ตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร จําแนกตามองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่
ท่านทํางาน โดยใช้ Levene’s test

ความผูกพันต่อองค์กร

Levene Statistic

df1

df2

Sig.

0.051

2

397

0.951

จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความผูกพันต่อองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ
0.951 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรั บสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนประชากรของกลุม่ นี ้เท่ากัน จึงใช้ สถิติ One Way ANOVA ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังตาราง 38
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ตาราง 38 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน ต่อความผูกพัน
ของบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

ความผูกพันต่ อองค์ กร

แหล่ งความ
SS
df
MS
แปรปรวน
0.190
2 0.095
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
164.948 397 0.415
รวม
165.137 399

F

Sig.

0.228

0.796

จากตาราง 38 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความผูกพันของพนักงานบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร จําแนกตามองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน โดยใช้ การ
ทดสอบ One Way ANOVA ในการทดสอบ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.796 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ที่มีองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานแตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ลักษณะการ
ทํางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
ซึง่ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติดงั นี ้
H0: วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ด้ าน
ลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้ านลักษณะการทํางาน
ร่วมกัน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
H1: วัฒนธรรมการทํ างานในองค์ กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํ านาจของผู้บริ หาร ด้ าน
ลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้ านลักษณะการทํางาน
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
สําหรั บสถิติท่ี ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช้ ค่าสถิติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ซึง่ ถ้ ามีค่า Sig
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มีค่าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ น
ส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ ยงความไม่แน่น อน
และด้ านลักษณะการทํ างานร่ วมกัน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 39
ตาราง 39 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน และด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน กับความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
ความผูกพันต่ อบริ ษัทข้ ามชาติ
ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร
ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม

ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอน

ด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน

Pearson
ระดับ
Sig
ทิศทาง
Correlation
ความสัมพันธ์
0.126*
0.012 มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
และในระดับตํ่า
0.590** 0.000 มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
และในระดับปาน
กลาง
0.453** 0.000 มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
และในระดับปาน
กลาง
0.398** 0.000 มีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
และในระดับปาน
กลาง

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร
ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้ านลักษณะการทํางานร่วมกัน กับความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ โดย
ใช้ สถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) สามารถวิเคราะห์เป็ นรายด้ านได้ ดงั นี ้
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร ค่า Sig เท่ากับ
0.012 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05
นั่นคื อ ปฏิเสธสมมติ ฐ านหลัก (H0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐานรอง (H1)
หมายความว่า วัฒนธรรมการทํ างานในองค์ กร ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร มี
ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.126 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับตํ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํ างานในองค์กร ในด้ าน
ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หารมากขึ ้น ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึง่
น้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรั บสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
บริ ษัทข้ ามชาติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.590 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม
มากขึ ้น ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ค่า Sig
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า วัฒนธรรมการทํ างานในองค์ กร ในด้ านลักษณะการหลี กเลี่ยงความไม่แ น่น อน มี
ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.453 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ าน
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากขึ ้น ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึง่
น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน มีความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันต่อ
บริ ษัทข้ ามชาติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ

82
0.453 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน
มากขึ ้น ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นในระดับปานกลาง
ตาราง 40 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้ อที่
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

สมมติฐาน
พนั ก งานที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ วย เพศ
สถานภาพ ระดับ การศึก ษาสูง สุด ระดับ ตํ า แหน่ ง
อายุ ระยะเวลาปฏิ บัติ ง านในองค์ ก รแห่ ง นี ้ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํ างานที่
แตกต่ า งกัน มี ค วามผูก พัน ต่ อ บริ ษัท ข้ า มชาติ แ ห่ ง
หนึง่ ที่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรต่างกัน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีระดับตําแหน่งแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
พนักงานที่มีองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบ สถิตทิ ่ ใี ช้
Independent
t-test,
One Way
ANOVA

ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน

Independent
t-test
Independent
t-test
BrownForsythe
Independent
t-test
BrownForsythe
One Way
ANOVA
One Way
ANOVA
One Way
ANOVA

83
ตาราง 37 (ต่อ)
ข้ อที่
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิตทิ ่ ใี ช้
Pearson
วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะ สอดคล้ องกับ
2
Correlation
การใช้ อํานาจของผู้บริหาร ด้ านลักษณะความเป็ น สมมติฐาน
ส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ลักษณะการทํางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัยครั ง้ นี ม้ ุ่ง ศึก ษา วัฒ นธรรมการทํ า งานองค์ ก รข้ า มชาติ ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูกพัน ของ
พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครซึง่ ผลที่ได้ จาการศึกษาวิจยั
นี ้จะได้ ทราบปั จจัยด้ านใดที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะได้ นําข้ อมูลเบื ้องต้ นมา
ปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาให้ พนักงานเกิดความรักและความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ ้น การที่พนักงานมี
วัฒ นธรรมการทํ า งานองค์ ก รข้ ามชาติ สูง ทํ า ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความพอใจในงาน ใช้ ความรู้ และ
ความสามารถทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอัน
นําไปสูก่ ารสร้ างศักยภาพในการแข่งขันให้ แก่องค์กรต่อไป ผลของการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลส่วนหนึ่ง
ที่เป็ นประโยชน์ สําหรั บผู้บริ หารในองค์กรข้ ามชาติ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดปั จจัยต่างๆ ให้
สอดคล้ องกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา

สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีดาํ เนินการวิจยั
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง
อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานที่
มีผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานบริ ษัทข้ ามชาติ
3. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
4. เพื่ อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างปั จ จัยด้ า นวัฒ นธรรมการทํ างานกับความผูกพัน ของ
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง พัฒนาและวางแผนเพิ่ มปั จจัยด้ านวัฒ นธรรมการ
ทํางานทําให้ ทราบถึงความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อบริ ษัทข้ ามขาติ
2. เพื่อนํ าข้ อมูลที่ ได้ มากําหนดแนวทางในวางแผนปรั บกลยุทธ์ ด้านการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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สมมติฐานในการวิจัย
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ
ตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่าน
ทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติที่แตกต่างกัน
2. วัฒ นธรรมการทํ า งานในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ด้ า นลัก ษณะการใช้ อํ า นาจของผู้บ ริ ห าร ด้ า น
ลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลักษณะการทํางานร่ วมกัน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ พนัก งานที่ ทํ า งานกับ บริ ษั ท ข้ า มชาติ ในเขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ พนั ก งานที่ ทํ า งานกั บ บริ ษั ท ข้ ามชาติ ในเขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึง
ได้ มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรการคํานวณ ในกรณี ที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้ มีค่าคลาดเคลื่อนได้ 5% (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 74) ได้
ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง
คํานวณได้ ดงั นี ้
n =
Z2(p)(q)
e2
เมื่อ

n
P
Z
e

แทนจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
แทน ความน่าจะเป็ นของจํานวนประชากร
แทน ZScoreที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แทนระดับความคลาดเคลื่อน
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สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ กําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังนั ้น Z = 1.96 กรณีไม่ทราบค่า q แต่
เนื่องจากว่า pq มีค่าสูงสุดเมื่อ p = 0.5 (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. 2544: 77) จากสูตรที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนั ้น Z = 1.96 และกําหนดให้ e = 0.05
แทนค่าในสูตร
n=

(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2

n = 384.16 ≈ 385
ดังนันขนาดตั
้
วอย่างที่คํานวณได้ เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพิ่มสํารองกรณีเก็บแบบสอบถามไม่
ครบและแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 15 ตัวอย่าง รวมทังหมด
้
400 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกกลุม่
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1การสุ่มตัวอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้วิจยั จะเลือก
พนักงานที่ทํางานในองค์กรข้ ามชาติ
ขัน้ ตอนที่ 2การสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) คือ ผู้วิจยั จะทํา
การเลื อ กพนั ก งานที่ ทํ า งานในองค์ ก รเดี ย วกั น หรื อ อาคารสํ า นั ก งานที่ ผ้ ู วิ จั ย ทํ า งานอยู่ โ ดยใช้
แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ นําไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายในเขตจตุจกั ร จนครบจํานวนที่กําหนดไว้
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ครอบคลุม
ข้ อมูลที่ต้องการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ
คําถามจะเป็ นแบบหลายคําตอบให้ เลือก (Multiple Choice Question) ประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาในการทํางาน รายได้ ต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ าม
ชาติที่ท่านทํางาน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานคือ
1. ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บงั คับบัญชา
2. ลักษณะความเป็ นส่วนรวม
3. ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
4. ลักษณะการทํางานร่วมกัน

87
โดยมีลักษณะคําถามปลายปิ ดโดยใช้ ระดับมาตรวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) แต่ละข้ อนันจะมี
้
คําตอบให้ เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert
Scale โดยแต่ละข้ อแบ่งการแสดงความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 3เป็ นแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์ กร โดยมี ลักษณะ
คําถามปลายปิ ดโดยใช้ ระดับมาตรวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แต่ละข้ อนันจะมี
้
คําตอบให้ เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale โดยแต่ละข้ อแบ่ง
การแสดงความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมการทํางาน
องค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด ซึ่งจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจนครบตามจํานวน โดยขอความร่ วมมือจากจากพนักงานในองค์กร ซึ่งได้ กําหนดไว้ ใน
ขัน้ ตอนการสุ่ม ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามนัน้ โดยให้ ผ้ ูต อบเป็ นผู้ก รอกแบบสอบถามของ (SelfAdministered Questionnaire)
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการทํ างาน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องเพื่อ
นํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม

การจัดกระทําข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดที่ ทําการตอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยนํ าแบบสอบถาม
ทั ้งหมดมาดําเนินการดังต่อไปนี ้
การจัดทําข้ อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ ออกแบบไว้ โดยการทํา Try Out จากนัน้ ดําเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้ อมทั ้งตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามด้ วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. นําแบบสอบถามที่แก้ ไขข้ อบกพร่องเรี ยบร้ อยแล้ วออกเก็บข้ อมูลจริ ง
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3. ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลแล้ ว
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ ว มาทําการลงรหัส (Coding) ในแบบลง
รหัสสําหรับใช้ ประมวลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายถึงลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มประชากร คือ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานแตกต่างกัน ทําให้
ทราบถึงลักษณะพืน้ ฐานของข้ อมูล โดยการแจกแจงความถี่และ ร้ อยละ (Percentage) และใช้ แปล
ความหมายของข้ อมูลในด้ านวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และความผูกพัน
ต่อองค์กร ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 โดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็ นสถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้ วย
2.1 สถิติ Independent t-test ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t-test) เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ าน
เพศ สถานภาพ และระดับตําแหน่งในการทดสอบ t-test หากค่าแปรปรวนของข้ อมูลเท่ากันทุกกลุ่ม ให้
ทดสอบความแตกต่างด้ วย Equal Variances assumed และถ้ าค่าแปรปรวนของข้ อมูลไม่เท่ากันทุก
กลุม่ ให้ ทดสอบความแตกต่างด้ วย Equal Variances not assumed โดยจะทําการทดสอบค่าแปรปรวน
ของแต่ละกลุม่ ก่อนโดยใช้ Levene’s test
2.2 สถิติ One-way ANOVA ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ
กลุม่ ประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
2.2.1 กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเป็ นรายคู่ที่
ระดับนัยสําคัญ = 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95%จะใช้ วิธี Fisher’s Least – Significant
Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อดูวา่ คูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน
2.2.2 ใช้ สตู รการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (  )
ใช้ ในกรณีที่ความแปรปรวนแตกต่างกัน
2.2.3 ใช้ สตู รวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3
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2.3 สถิติสหสัมพันธ์ อย่างง่ายของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็ นอิสระกัน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
หาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร กับความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการทํางานองค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่ า
1. เพศ พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจํานวน 258 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 และเป็ นเพศ
หญิง จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.50
2. สถานภาพ พนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจํานวน 276 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.00
และเป็ นพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.00
3.ระดับการศึกษาสูงสุด พนักงานส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี มีจํานวน 289 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 72.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาที่สงู กว่าปริ ญญาตรี มีจํานวน 56 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 14.00 และเป็ นพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจํานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.75 ตามลําดับ
4. ระดับตําแหน่ งงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ มีจํานวน 335 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 83.75 และเป็ นพนักงานผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างาน มีจํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.25 โดยสรุ ปพนักงานส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการมากกว่าพนักงานผู้บงั คับบัญชาระดับ
หัวหน้ างาน ตามลําดับ
5. อายุ พนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีจํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.50
รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีจํานวน 83 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.75 รองลงมาเป็ น
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีจํานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.75 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี มีจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 41ปี ขึ ้น
ไป มีจํานวน 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.00 ตามลําดับ
6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์ กรแห่ งนี ้ พนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานใน
องค์กรแห่งนี ้ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีจํานวน 261 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ระหว่าง 6 - 10 ปี มีจํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 และเป็ น
พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไป มีจํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
ตามลําดับ
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7. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ ้นไปมี
จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 –
30,000 บาทมีจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาทมีจํานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.00 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาทมีจํานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 และเป็ นพนักงานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.00 ตามลําดับ
8. องค์ กรธุรกิจข้ ามชาติท่ ีท่านทํางาน พนักงานส่วนใหญ่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติ
ของประเทศในเอเซีย มีจํานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.75 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีทํางานใน
องค์กรธุรกิจข้ ามชาติของประเทศในยุโรป มีจํานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.50 และเป็ นพนักงานที่มี
ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติของประเทศในอเมริ กา มีจํานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.75 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานพนักงานที่ทาํ งานในบริ ษัท
ข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร พบว่ า
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พนั ก งานทํ า งานในบริ ษั ท ข้ ามชาติ ก รณี ศึ ก ษาเขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรมการทํางานโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในอยู่ในระดับมาก ด้ านลักษณะการ
ทํางานร่ วมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีวัฒนธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก ด้ านลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีวัฒนธรรมการทํ างานอยู่ในระดับมาก ด้ าน
ลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับปาน
กลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อในแต่ละด้ าน พบว่า
ด้ านลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติกรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรม
การทํางาน ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หารโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ในข้ อผู้บงั คับบัญชามีการมอบหมายงาน
ให้ พนักงานรับผิดชอบโดยดูจากความเหมาะสมมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.03
โดยมีวัฒนธรรมการทํ างานในระดับมากรองลงมาในข้ อผู้บังคับบัญ ชาของท่านให้ การยื ด หยุ่นหรื อ
ปรับเปลี่ยนองค์กรตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางธุรกิจและองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.84โดยมี
วัฒนธรรมการทํางานในระดับมากรองลงมาในข้ อผู้บงั คับบัญชาควรให้ สวัสดิการ รางวัล กับพนักงานใน
องค์กรเพื่อให้ พนักงานมีกําลังใจในการทํางานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานใน
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ระดับปานกลาง และในข้ อผู้บงั คับบัญชาควรให้ โอกาศพนักงานในองค์กรได้ รับการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
เลื่อนขัน้ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.99โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานใน
ระดับปานกลาง
ด้ านลักษณะความเป็ นส่ วนรวม
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติกรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรม
การทํางาน ในด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวมโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์กรของท่านมีวัตถุประสงค์ให้ พนักงาน
ทํางานเป็ นทีมเพื่อให้ งานออกมาตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.28โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาในข้ อบุคลากรในองค์กรของท่านมี
การวางแผนการ หรื อ ประชุมในการทํางานร่ วมกันเพื่อให้ ผลงานออกสําเร็ จ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.12
โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมากรองลงมาในข้ อเมื่อมีปัญหาในการทํางาน บุคลากรในองค์กร
จะมีการช่วยเหลือ ให้ คําปรึ กษา หาแนวทางในการแก้ ปัญหารวมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.96 โดยมี
วัฒนธรรมการทํางานอยู่ในระดับมากและในข้ อบุคลากรในองค์กรของท่านให้ ความสําคัญกับส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัวโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ3.87 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติกรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรม
การทํางาน ในด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์กรของท่านเป็ นองค์กรที่มีความ
มัน่ คง เป็ นที่ยอมรับของสากล และมีชื่อเสียง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.04 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่
ในระดับมากรองลงมาในข้ อองค์กรของท่านมีการใช้ มติของกลุ่มในการตัดสินใจเป็ นหลักเพื่อหลีกเลี่ยง
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นกับองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.85 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก
รองลงมาในข้ อองค์กรของท่านมีข้อกําหนด กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดขึ ้นในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.69 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมากและในข้ อเมื่อมี
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในองค์กร ท่านสามารถหลีกเลี่ยงกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน
พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติกรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ต่อปั จจัยวัฒนธรรม
การทํางาน ในด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกันโดยรวม มีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ในข้ อองค์กรของท่านมีการใช้ ภาษาอังกฤษในการ
ประสานงานเพื่อให้ สะดวกในการติดต่อสื่อสาร มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.29
โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาในข้ อองค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมภายใน
องค์กรเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.92 โดยมีวฒ
ั นธรรมการ
ทํางานอยู่ในระดับมาก รองลงมาในข้ อองค์กรของท่านได้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ ว่าผลลัพธ์
จะออกมาช้ าก็ตาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.79 โดยมีวัฒนธรรมการทํางานอยู่ในระดับมากและในข้ อ
องค์กรของท่านมีการสร้ างบรรยากาศในการทํางานเพื่อให้ พนักงานทุกคนทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 โดยมีวฒ
ั นธรรมการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนั กงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร พบว่ า
ผลการวิเคราะห์ ความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์กรบริ ษัทข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครโดยรวม มีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.93
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อท่านเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็ จ
ขององค์กรมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาในข้ อท่านภูมิใจที่จะบอกใครๆเสมอว่าท่านทํางานอยู่ที่องค์กรแห่งนี ้ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากรองลงมาในข้ อท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ
ทํางานที่ได้ รับมอบหมายขององค์กรให้ เสร็ จภายในเวลาที่กําหนดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากรองลงมาในข้ อท่านรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และอยาก
สร้ างผลงานที่ดีให้ กบั องค์กรอยูเ่ สมอโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก
รองลงมาในข้ อเมื่อมีคนกล่าวถึงองค์กรของท่านในทางไม่ดี ท่านจะรู้ สึกไม่พอใจและพูดโต้ แย้ งทันทีโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.59 มีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับมากและในข้ อท่านจะไม่ลาออกถ้ าหากองค์กร
อื่นมายื่นข้ อเสนอ ค่าตอบแทน ให้ ท่านมากกว่าที่ท่านทํางานอยู่ ณ ปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.24 มี
ความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กร
ธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดงั นี ้
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สมมติฐานข้ อที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
หมายความว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยเพศชายมี ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานครเท่ากับพนักงานเพศหญิง
สมมติฐานข้ อที่ 1.2 พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
หมายความว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด
โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงั ้
สมมติฐานข้ อที่ 1.3พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัท
ข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครเท่ากับพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.4พนักงานที่มีระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกันหมายความว่า พนักงานที่มีตําแหน่งงานระดับปฏิบตั ิการมีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
กรณี ศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานครเท่ากับพนักงานที่ มีตําแหน่งงานระดับ หัวหน้ างาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้
สมมติฐานข้ อที่ 1.5พนักงานที่ มีอายุแ ตกต่างกัน ความผูกพัน ต่อองค์ กรต่ างกัน ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ของความผูกพันของพนักงานในองค์กร จําแนกตามอายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 25 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 31 - 35 ปี อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ พนักงานอายุระหว่าง 21 – 25 ปี
โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ พนักงานอายุระหว่าง 21 – 25 ปี โดยเฉลี่ยมีความ
ผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ พนักงานอายุระหว่าง 26 – 30 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร
น้ อยกว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง36 - 40 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และพนักงานอายุระหว่าง 26 – 30 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กร น้ อยกว่า
พนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้
ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานข้ อที่ 1.6พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนีแ้ ตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายคู่ของความผูกพันของพนักงานในองค์กร จําแนก
ตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์ กรแห่ งนี ้ พบว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์ กรแห่งนี ้
ระหว่าง 6 - 10 ปี โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานกับ
บริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ส่วนคู่
อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้ อที่ 1.7พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ต่างกัน หมายความว่า พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 1.8พนักงานที่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์ ก รไม่ แ ตกต่ า งกั น หมายความว่ า พนั ก งานในบริ ษั ท ข้ ามชาติ กรณี ศึ ก ษาเขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานครที่มีองค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน โดยพนักงานที่ทํางานในองค์กรของประเทศในเอเชียมีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานครเท่ากับพนักงานที่ทํางานองค์กรของประเทศในอเมริ กาและองค์กรของประเทศ
ในยุโรปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2วัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลักษณะการทํางาน
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
ด้ านลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการใช้
อํานาจของผู้บริ หารมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.126 แสดงว่า ตัว
แปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์ กนั ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า กล่าวคือ เมื่อพนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติ
ได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของผู้บริ หารมากขึ ้น ก็จะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้
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ด้ านลักษณะความเป็ นส่ วนรวม
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะความ
เป็ นส่วนรวมมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.590 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ใน
ด้ านลักษณะความเป็ นส่ว นรวมมากขึน้ ก็จะมี ค วามผูกพันต่อองค์ กรเพิ่มขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.453 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานใน
องค์กร ในด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากขึน้ ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลางซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้
ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะการ
ทํางานร่ วมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.453 แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ รับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ใน
ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกัน มากขึน้ ก็จะมี ความผูกพันต่อองค์ กรเพิ่มขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้

การอภิปรายผล
จากผลการศึก ษาเรื่ อ ง วัฒ นธรรมการทํ า งานองค์ ก รข้ า มชาติ ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ของ
พนักงานที่ ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปประเด็น
สําคัญมาอภิปรายได้ ดังนี ้
1. จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงสถานภาพเป็ นโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการ มีช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กร
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แห่งนี ้ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ ้นไปและทํางานในองค์กรธุรกิจข้ าม
ชาติของประเทศในเอเซีย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับ
ตําแหน่ง อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่าน
ทํางานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติแห่งหนึง่ ที่แตกต่างกัน พบว่า
1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องมาจาก ผู้บริ หารของบริ ษัทมีหลักการ
และแนวทางการปฏิบตั ิต่อพนักงานชายและหญิงเหมือนกัน รวมทั ้งพนักงานชายและหญิงมีสิทธิ และ
โอกาสเท่าเที ยมกัน มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในด้ านต่างๆ ได้ เหมือนกัน นอกจากนี ้
อํานาจหน้ าที่และลักษณะในการปฏิบตั ิงานไม่ได้ สร้ างข้ อจํากัดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กร ซึง่
องค์กรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีความเสมอภาคกัน ทุกคนสามารถแสดงผลงาน
โดยไม่ขึ ้นกับเพศของผู้ปฏิบตั ิ ฉะนั ้นความแตกต่างทางด้ านความสามารถในการปฏิบตั ิงานระหว่าง เพศ
จึงมีน้อยลง จึงอาจส่งผลให้ เพศไม่มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของจิตรา
จัดละ (2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา บริ ษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัด
พบว่า พนักงานสาขาที่มีข้อมูลทั่วไปด้ านเพศ มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ กฤษณ์จิตนุยานนท์ (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่องานของพนักงานร้ านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ ทในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง พบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ แต่ไม่สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ แองเจล
และเพอร์ รี (ชฎาภา ประเสริ ฐทรง. 2541: 19; อ้ างอิงจาก Angel; & Perry. 1981. Administrative
Science Quarterly) ที่พบว่า เพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศชายชอบ
ที่จะเปลี่ยนที่ทํางานมากกว่าเพศหญิง การเปลี่ยนงานของเพศหญิงน้ อยกว่าเพศชาย หรื อโอกาสในการ
หางานของเพศหญิงยากกว่าเพศชาย
1.2 พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ เนื่องจากคนที่แต่งงานแล้ วมีภาระที่จะต้ องรับผิดชอบ
มากกว่าคนโสด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องค่าใช้ จ่ายในส่วนของการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลของบุตร หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวบุตร ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดของการย้ ายสถานที่ในการทํางาน ส่งผลให้ พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลินคอล
และ คัลเลเบอร์ ก (วัฒนา ศรี สม. 2542: 57; อ้ างอิงจาก Lincoin; &Kalleberg. 2000) ได้ ศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์ การในประเทศญี่ ปุ่น และสหรั ฐอเมริ กา พบว่า คนที่แต่งงานแล้ วจะมี ความผูกพันต่อ
องค์การมากกว่าคนโสด เนื่องจากคนที่แต่งงานแล้ วมีภาระที่จะต้ องรับผิดชอบมากกว่าคนโสด ซึ่งเป็ น
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ข้ อจํ ากัดของการย้ ายองค์ การในการทํ างานและสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ แสงจันทร์
(2554) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ ษัท ยัมเรส
เทอรองส์ประเทศไทย จํากัด พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ ษัทยัมเรสเทอรองส์
ประเทศไทยจากัด ด้ าน สถานภาพสมรส มีความแตกต่างกันต่อความผูกพันในองค์กร แต่ไม่สอดคล้ อง
กับผลงานวิจัยของ รั ชนีพร ภู่สกุล (2550)ได้ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลให้ พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์การกรณี ศึกษา : บริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วิส จํากัด พบว่า ข้ อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
ก่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์ กร พบว่า เพศอายุ สถานภาพสมรส อัตราเงินเดื อน ระยะเวลาในการ
ทํางาน และตําแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่องค์ กร ส่วนระดับการศึกษามีผลก่อให้ เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรของบริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วิส จํากัด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
1.3
พนักงานที่ มีร ะดับการศึก ษาสูง สุด แตกต่า งกัน มี ความผูกพันต่อบริ ษัท ข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ เนื่องจากบริ ษัทข้ ามชาติมีการให้ สิทธิ ประโยชน์ต่างๆเท่าเทียมกันกับ
พนักงาน โดยไม่ได้ แบ่งชั ้นตามระดับการศึกษา รวมถึงการเปิ ดให้ โอกาสความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
ที่เท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปาริ ชาต บัวเป็ ง
(2554) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษัท ไดกิ ้น อินดัสทรี ส์
ประเทศไทย (จํากัด) พบว่า พนักงานที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกันแต่ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Herbiniak; & Alutto (ธีระ. 2532: 27) ซึ่งพบว่า คนที่มีการศึกษาตํ่าจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าคนที่ มีการศึกษาสูง เนื่ องจากคนที่ มีการศึกษาสูงจะมี ความผูกพันต่อ
วิชาชีพของตนมากกว่าจะผูกพันต่อองค์กร
1.4 พนักงานที่มีตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากบริ ษัทข้ ามชาติได้ ให้ ความสําคัญ
กับพนักงานทุกคน รวมถึงการให้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น สวัสดิการ โอกาสความก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพกับพนักงานทุกตําแหน่งอย่างเท่าเทียมกันจึงส่งผลให้ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัญชุลี สมัครการ (2549) ได้ ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานใหญ่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตํ า แหน่ ง งานปั จจุ บั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่แต่ไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วัชรา วัชรเสถียร (2540) ได้ ศึกษาเรื่ อง ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งานในองค์ ก ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ่ พบว่ า ระดับ ตํ า แหน่ ง งาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
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1.5 พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ พนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 –40 ปี มีความผูกพันต่อ
บริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานครน้ อยกว่าพนักงานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01เนื่องจากอายุทําให้ พนักงานมีข้อจํากัดในการเปลี่ยนงาน เมื่อพนักงานมี
อายุม ากขึน้ จึง อยู่กับ องค์ ก รมากขึน้ และทํ า ให้ เ ขามี ค วามผูกพัน ต่ อ องค์ กรมากขึน้ ตามไปด้ ว ย ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของเฮอร์ บินิค และออตโต(สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์. 2544: 24; อ้ างอิงจาก
Hrebiniak; & Alutto. 1972: 17. Administrative Science Quarterly) ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กร
สูงกว่าคนที่มีอายุน้อย และสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ เชลท (สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์. 2544: 2426; อ้ างอิงจาก Chelte.1983.Organizational Commitment, Job Satisfaction and Quality of Work
Lift) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และคุณภาพชีวิตของการทํางาน
ในมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ง ผลการศึก ษาพบว่า อายุมี ค วามสัม พันธ์ ใ นทางบวกกับ ความผูกพัน ต่ อองค์ กร
กล่า วคื อ คนที่ มี อ ายุม ากจะมี ค วามผูกพันต่ อ องค์ กรมากกว่า คนที่ มี อายุน้ อ ยและไม่ ส อดคล้ อ งกับ
ผลงานวิจยั ของ รัชนีพร ภูส่ กุล (2550)ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลให้ พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
กรณี ศึกษา : บริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วิส จํากัด พบว่า ข้ อมูลทั่วไปส่วนบุคคลก่อให้ เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า เพศอายุ สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน และ
ตําแหน่งงาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่องค์กร ส่วนระดับการศึกษามีผลก่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กร
ของบริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วสิ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.6 พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนีแ้ ตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไปมีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานครมากที่สดุ สามารถอธิบายได้ ว่า พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานนาน จะ
รั บ รู้ วัฒ นธรรมองค์ กร ค่านิ ยม ตลอดจนมี ความสัม พัน ธ์ กับ บุค คลในองค์ กรมากกว่าพนักงงานที่ มี
ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านน้ อ ยกว่า จึง มี ค วามรู้ สึกว่า มี ค วามผูกพัน ต่อองค์ กรมากกว่าพนักงานที่ มี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า สอดคล้ องกับแนวคิดของสเตียร์ และปอร์ เตอร์ (Steer; & Porter.
1983: 425-450) ที่กล่าวว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และ
สอดคล้ องกับแนวคิดของเชลดอน (Sheldon. 1971) ที่กล่าวว่า สมาชิกขององค์กรที่อยู่กบั องค์กรมา
นานเท่าไร ก็ยงั มีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ ้นเท่านั ้น เพราะว่า การมีอายุในองค์กรมาก ก็จะมีแนวโน้ ม
ที่จะยอมรับเป้าหมายและคุณค่าและความผูกพันต่อองค์กรก็จะมากขึ ้น และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ปาริ ชาต บัวเป็ ง (2554) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษัท
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ไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จํากัด) พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกันมีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรต่างกัน แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจริ ยา สุขสละ; ดวงตา สราญรมย์; และ สอาด
บรรเจิดฤทธิ์.(2553) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่มีต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
กรณีศึกษา บริ ษัทขนส่ง จํากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษัทขนส่ง จํากัด ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.7 พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ สามารถอธิบายได้ วา่ พนักงานที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท หรื อ พนักงานมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 บาทขึ ้นไป ก็มี
ความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกันซึ่งรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแต่
อาจขึ ้นอยู่กบั สวัสดิการที่ได้ รับจากองค์กรในรู ปแบบที่ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น เครื่ องแบบที่ใส่ทํางาน รถรับ –
ส่ง องค์กรจัดให้ มีอาหารกลางวันบริ การฟรี แก่พนักงาน รวมถึงทุนการศึกษาบุตรที่มีระดับการศึกษาตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี เป็ นต้ น ปั จจัยเหล่านี ้อาจส่งผลให้ พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรแห่งนี ้ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ รัชนีพร ภู่สกุล (2550)ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลให้ พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
กรณี ศึกษา : บริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วิส จํากัด พบว่า ข้ อมูลทั่วไปส่วนบุคคลก่อให้ เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่องค์กร ส่วนระดับการศึกษามีผล
ก่อให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กรของบริ ษัท ทัทซูโน่เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์เซอร์ วิส จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิตรา จัดละ (2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานสาขา บริ ษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จํากัด พบว่า พนักงานสาขาที่มีข้อมูลทัว่ ไปด้ านรายได้ ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
1.8 พนักงานที่ทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ อาจเนื่องมาจาก
พนักงานไม่ว่าจะทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติใดก็ตามจะได้ ทํางานด้ วยความรู้ ความสามารถของ
พนักงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ผลการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยไม่ได้
เลือกว่าทํางานให้ กบั องค์กรชาติใด รวมถึงการประเมินผลการทํางานในองค์กรธุรกิจข้ ามชาติส่วนใหญ่
จะพิจารณาจากผลการทํางานของพนักงานอย่างยุติธรรมและชัดเจน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธิดา
รุ่งธีระ (2556)ศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย กรณีศึกษาบริ ษัท
ข้ ามชาติของสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย พบว่า พนักงานชาวไทยที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติของ
สาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทยแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

100
2. การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจของ
ผู้บริ หาร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลักษณะการทํางาน
ร่ วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ า นลั ก ษณะการใช้ อํา นาจของผู้ บ ริ ห ารโดยรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความผูกพัน
โดยรวมของพนัก งานที่ ทํ า งานในบริ ษั ท ข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจัก ร กรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ โดยตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั
ในทิศทางเดี ยวกัน ในระดับตํ่ า กล่าวคื อ ถ้ าผู้บริ หารมี วัฒนธรรมการทํ างานในด้ านลักษณะการใช้
อํานาจของผู้บริ หารโดยรวมมากขึ ้น ก็จะทําให้ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรน้ อยเนื่องจาก ผู้บริ หาร
้
กรไม่ว่าจะเป็ นการประเมินผลงานของพนักงานทังองค์
้ กร พร้ อม
บริ หารงานโดยรวมทังหมดภายในองค์
ทั ้งต้ องมีการวางแผนองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางธุรกิจ การมอบหมาย
งานให้ พนักงานรับผิดชอบโดยดูจากความเหมาะสม เพื่อจะส่งผลในห้ พนักงานเกิดความพึงพอใจและ
ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสิริลกั ษณ์ โตใหญ่(2550) ศึกษาเรื่ อง
การรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ และอัตราการขาดงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีบริ ษัทจัดจําหน่ายเครื่ องมือวัดพบว่า การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การด้ านความเหลื่อมลํ ้าของอํานาจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ า นลั ก ษณะความเป็ นส่ ว นรวมโดยรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ ความผูกพัน โดยรวมของ
พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยตัวแปรทั ้งสองมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติมีวฒ
ั นธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะ
ความเป็ นส่วนรวมมากขึน้ ก็จะมี ความผูกพัน ต่อองค์กรเพิ่มขึน้ ในระดับปานกลาง อาจเนื่ องมาจาก
พนักงานมีลกั ษณะการทํางานแบบเป็ นส่วนรวมจะนึกถึงแต่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลักเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวทําให้ พนักงานรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ส่งผลให้ มีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ พร้ อมพรรณ บี่หตั ถกิจกูล
(2541: 112-123) ที่ ทําการศึกษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์ การ และความผูกพันต่อ
วิชาชีพพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริ หารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของอเลน และ เมเยอร์ (Allen; & Meyer. 1990: 1-18)
ที่ทําการศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรใน 3องค์ประกอบ คือ ความผูกพันด้ านความรู้ สึก ความผูกพัน
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ต่อเนื่ อง และความผูกพันที่ เกิดจากมาตรฐานทางสังคม พบว่า การมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน มี
ความสัมพันธ์ด้านบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้ า นลั ก ษณะการหลี ก เลี่ ย งความไม่ แ น่ นอนโดยรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ ความผูกพัน
โดยรวมของพนัก งานที่ ทํ า งานในบริ ษั ท ข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจัก ร กรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้ โดยตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติได้ มีวฒ
ั นธรรมการทํางานใน
องค์กร ในด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากขึน้ ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ ้นใน
ระดับปานกลาง เนื่องมาจากองค์กรทําให้ สมาชิกในองค์กรรู้สกึ ถึงความมัน่ คงในอาชีพที่มีอยู่ จะเป็ นผล
ต่อระดับความผูกพันขององค์ การที่ จะเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ริ ชาร์ ด เอ็ม สเตียร์ ส
(Richard M. Steers: 1977) ที่วจิ ยั เกี่ยวกับอัตราการลาออกจากงาน พบว่า พนักงานในโรงงาน 9 ใน 11
แห่ง อัตราการลาออกจากงานมีความสัมพันธ์กบั ความรู้ สกึ ว่าองค์การเป็ นที่พึงพิงได้ คือ ความพอใจใน
เงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่ง
ด้ า นลั ก ษณะการทํา งานร่ วมกั น โดยรวม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ ความผูกพัน โดยรวมของ
พนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยตัวแปรทังสองมี
้
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกล่าวคือ พนักงานในบริ ษัทข้ ามชาติมีวฒ
ั นธรรมการทํางานในองค์กร ในด้ านลักษณะ
การทํ างานร่ วมกัน มากขึน้ ก็จะมีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึน้ ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของขจิตรพร คมขํา (2554) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน
ต่อองค์กร :กรณี ศึกษา บริ ษัทไปรษณี ย์ไทย จํากัด พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ กับความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของบุค ลากรในระดับ ค่ อ นข้ า งสูง และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่ า วคื อ หากมี
วัฒ นธรรมองค์ กรที่ เข้ ม แข็ ง จะมี ค วามผูกพัน ต่อองค์ กรของบุค ลากรเพิ่ ม มากขึ น้ และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ศักดิ์ดา ศิริภทั รโสภณ (2554) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารวัฒนธรรมข้ ามชาติขององค์กรธุรกิจ
ระหว่างประเทศที่ดําเนินการในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับความ
ผูกใจยึดมัน่ ของพนักงาน ได้ แก่ การมีวฒ
ั นธรรมการร่วมมือเป็ นกลุม่
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ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั
จากผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจัยข้ างต้ น ทําให้ ทราบถึงวัฒนธรรมการทํางาน
องค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณี ศึกษาเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครเพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ ในครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการปรับปรุงแก้ ไข และพัฒนา
และวางแผนระบบการบริ หารงานภายในองค์กรให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของพนักงานใน
องค์กร และเพื่อช่วยในการกระตุ้นพนักงานให้ เกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่องค์กรต้ องการ และนํามา
ซึง่ การบรรลุเป้าหมายขององค์กรซึง่ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะได้ ดงั นี ้
1. จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีสถานภาพโสด โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กรตํ่ากว่า
พนักงานที่มีสถานภาพสมรส
ดังนัน้ บริ ษัทควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานที่มีสถานภาพโสดได้ รับการฝึ กอบรมทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ควรมีการปรับเปลี่ยน เลื่อนขั ้น โยกย้ าย ตําแหน่งงานให้ กบั พนักงานที่มีสถานภาพโสด
เพื่ อความเหมาะสม และอี กทัง้ จะทํ าให้ พนักงานที่ สถานภาพโสดมี ค วามผูกพัน กับองค์ กรมากขึน้
เพราะว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสดต้ องการความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ความมัน่ คง ดังนัน้ หาก
บริ ษัทสามารถแสดงให้ เห็นถึงความมัน่ คงและก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานได้ ก็จะส่งผลให้ พนักงานที่ยงั
โสดมีความผูกพันที่จะทํางานกับองค์กรต่อไป
2. จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้ระหว่าง 6 - 10 ปี
โดยเฉลี่ยมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้น
ไป
ดังนัน้ บริ ษัทควรดูแลพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานกับบริ ษัทแห่งนี ้ 11 ปี ขึ ้นไป โดย
พนักงานกลุ่มนี ้เป็ นวัยที่ต้องการความมัน่ คงทางชีวิตมากยิ่งขึ ้น เช่น การจัดสวัสดิการสินเชื่อในการซื ้อที่
พักอาศัยโดยทําความร่ วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์อตั ราดอกเบี ้ยตํ่า ค่า
รักษาพยาบาล เป็ นต้ น
3.จากการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร พบว่า ด้ านลักษณะการใช้ อํานาจ
ของผู้บริ หาร มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
ดังนันควรกํ
้
าหนดนโยบายการบริ หารงานที่ยตุ ิธรรมชัดเจน โดยส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานอย่างเต็มที่รวมถึงการ
สํารวจความต้ องการของพนักงานในด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพเพิ่มขึ ้น เช่น ความสนใจในการอบรม
เพิ่มเติมในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตําแหน่งงาน เป็ นต้ น
4. การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร ได้ แก่ ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวม
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลักษณะการทํางานร่ วมกัน มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ
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กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลางเพื่อให้ พนักงานเกิดความรักและความผูกพัน
ต่อองค์กรในอนาคตต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะเป็ นรายด้ านดังต่อไปนี ้
ด้ านลั กษณะความเป็ นส่ วนรวมโดยรวมจากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมการทํ างานใน
องค์กร ด้ านลักษณะความเป็ นส่วนรวมโดยรวม มีความผูกพันต่อบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ดังนั ้นบริ ษัทควรมีนโยบายที่ชดั เจนและควรเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ มีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทําเพื่อพัฒนาองค์กรในระดับต้ น ควร
ให้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องงาน รวมทั ้งให้ ร่วมแสดงความสามารถ เพื่อนําความคิดเห็นมาช่วย
พัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
ด้ านลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอนโดยรวม จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมการ
ทํ า งานในองค์ ก ร ด้ า นลัก ษณะการหลี ก เลี่ ย งความไม่ แ น่ น อนมี ค วามผู ก พัน ต่ อ บริ ษั ท ข้ ามชาติ
กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางดังนั ้นบริ ษัทควรส่งเสริ ม
และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ พนักงานเกิดความรู้ สึกมัน่ คงในหน้ าที่การงาน และสามารถทํางานกับองค์กร
ได้ จนกระทั่งเกษี ยณอายุเพิ่มมากขึ ้น ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์กร องค์กรควร
ประกาศนโยบายที่ ชั ด เจน เช่ น องค์ ก รจะไม่ มี ก ารปลดพนั ก งานออก แต่ อ าจจะมี ก ารโยกย้ าย
ปรั บเปลี่ยนตํ าแหน่งงานกัน เพื่อให้ พนักงานเกิดความมั่นใจว่ายังมั่นคงในหน้ าที่ การงาน ส่งผลให้
พนักงานเชื่ อมั่นได้ ว่าสามารถปฏิ บัติงานในองค์ กรนี ต้ ่อไปในอนาคตได้ เพราะไม่ว่าสถานการณ์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรองค์กรก็จะไม่ไล่พนักงานออก
ด้ านลักษณะการทํางานร่ วมกันโดยรวม จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมการทํ างานใน
องค์ ก ร ด้ า นลัก ษณะการทํ า งานร่ ว มกัน มี ค วามผูก พัน ต่ อ บริ ษั ท ข้ า มชาติ กรณี ศึ ก ษาเขตจตุ จั ก ร
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางดังนัน้ บริ ษัทควรส่งเสริ มการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้ างาน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจําปี จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ประจําปี หรื อการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ โครงการเพื่อน้ องผู้ยากไร้ โครงการลดโลก
ร้ อน กิ จกรรมต่าง ๆ เหล่า นี อ้ งค์ กรควรจัดกิ จกรรมเหล่านี อ้ ย่างต่อเนื่ อง จะช่วยทํ าให้ พนักงานและ
หัวหน้ างานมีความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้ ากับพนักงาน และพนักงานก็จะเกิดความ
สามัคคีมากขึ ้นจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความรักต่องค์กรเพิ่มขึ ้นด้ วย
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีจะมีความสัมพันธ์ตอ่ ความผูกพันของพนักงาน
ที่ทํางานในบริ ษัทข้ ามชาติ กรณีศกึ ษาเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
2. ควรมี ก ารเพิ่ ม ตัว แปรบางตัว ที่ น่ า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร เช่ น
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้ แก่ ภาษาที่ใช้ สื่อสารในองค์กร โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
สิทธิของพนักงาน ความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวิตด้ านอื่น และในเรื่ องของวัฒนธรรมองค์กรอื่นๆ ซึง่
จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั ้งยังสนับสนุน
ให้ เกิดการพัฒนาที่สอดคล้ องกับเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ควรมีการสํารวจข้ อมูลจากคู่แข่ง หรื อองค์กรที่มีลกั ษณะธุรกิจคล้ ายกัน หรื อใกล้ เคียงกัน
เพื่อให้ ทราบว่าปั จจัยใดบ้ างที่ทําให้ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อจะได้ นํามาเปรี ยบเทียบเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดีขึ ้น ส่งผลให้ พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เนื่องจากการ
รับสมัครพนักงานใหม่ ต้ องเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการฝึ กอบรม
4. ควรวิจยั โดยขยายมิติของความผูกพันให้ มากขึ ้น และให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั
ให้ มากที่สดุ เพื่อที่จะให้ การวิจยั มีแง่มมุ ที่กว้ างขวางขึ ้น รวมทังได้
้ ผลลัพธ์ที่มีข้อเท็จจริ งตามสถานการณ์
มากขึ ้น
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ชุดที่…..........

แบบสอบถาม
การวิจัยเรื่ อง
“การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานองค์ กรข้ ามชาติท่ มี ีผลต่ อความผูกพันของพนักงาน
ที่ทาํ งานในบริษัทข้ ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี ้จัดทําเพื่อประกอบการทําสารนิพนธ์ของนิสิตปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
สาขาวิ ช าการจัด การ คณะสัม คมศาตร์ มหาวิ ท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานองค์กรข้ ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทํางานในบริ ษัท
ข้ า มชาติ ก รณี ศึ ก ษาเขตจตุ จัก ร กรุ ง เทพมหานคร จึ ง ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ จากท่ า น ในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี ้ทุกข้ อความตามความเป็ นจริ งของตัวท่านเอง ทั ้งนี ้จะไม่มีการระบุชื่อผู้ตอบ ผู้วิจยั
จะเก็บคําตอบของท่านไว้ เป็ นความลับ และนํามาใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติในภาพรวมเท่านั ้น จึงหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความกรุณาและความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ ที่นี ้

แบบสอบถามแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
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แบบสอบถามงานวิจัย
การศึกษาวัฒนธรรมการทํางานองค์ กรข้ ามชาติท่ มี ีผลต่ อความผูกพันของพนักงาน
ที่ทาํ งานในบริษัทข้ ามชาติกรณีศึกษาเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง  ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ

1.1 ชาย

1.2 หญิง

2 สถานภาพ

2.1 โสด

3 ระดับการศึกษาสูงสุด

 3.1ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
 3.3สูงกว่าปริ ญญาตรี

4 ระดับตําแหน่ง

 4.1 ผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ างาน
 4.2 พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน

5 อายุ

 5.1 21-25ปี
 5.3 31-35ปี
 5.5 41- 45ปี

2.2 สมรส 2.3อื่นๆ

6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในองค์กรแห่งนี ้
 6.1 ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
 6.3 11-15 ปี

 3.2ปริ ญญาตรี

 5.2 26-30ปี
 5.4 36 - 40 ปี
 5.6 46 ปี ขึ ้นไป

 6.2 6-10 ปี
 6.4 16ปี ขึ ้นไป
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7 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 7.1
 7.2
 7.3
 7.4
 7.5
 7.6
 7.7

ตํ่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ ้นไป

8 องค์กรธุรกิจข้ ามชาติที่ท่านทํางาน
8.1 องค์กรของประเทศในเอเชีย
8.3 องค์กรของประเทศในยุโรป

 8.2 องค์กรของประเทศใน
อเมริ กา
8.4 อื่นๆ
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางาน
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง  ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง

วัฒนธรรมการทํางาน
ข้ อ
ที่
1. ลักษณะการใช้ อาํ นาจของผู้บริหาร
1

2

3

4

ผู้บงั คับบัญชาของท่านให้ การ
ยืดหยุน่ หรื อปรับเปลี่ยน
องค์กรตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพทางธุรกิจและ
องค์กร
ผู้บงั คับบัญชามีการ
มอบหมายงานให้ พนักงาน
รับผิดชอบโดยดูจากความ
เหมาะสม
ผู้บงั คับบัญชาควรให้ โอกาศ
พนักงานในองค์กรได้ รับการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขัน้
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล
ผู้บงั คับบัญชาควรให้
สวัสดิการรางวัล กับพนักงาน
ในองค์กรเพื่อให้ พนักงานมี
กําลังใจในการทํางาน

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่แน่ ไม่เห็น
ด้ วย
ใจ
ด้ วย
4
3
2

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1
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วัฒนธรรมการทํางาน
ข้ อ
ที่
2. ลักษณะความเป็ นส่ วนรวม
5.

6.

7.

8.

บุคลากรในองค์กรของท่านมี
การวางแผนการ หรื อ ประชุม
ในการทํางานร่วมกันเพื่อให้
ผลงานออกสําเร็ จ
องค์กรของท่านมีวตั ถุประสงค์
ให้ พนักงานทํางานเป็ นทีม
เพื่อให้ งานออกมาตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
บุคลากรในองค์กรของท่านให้
ความสําคัญกับส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว
เมื่อมีปัญหาในการทํางาน
บุคลากรในองค์กรจะมีการ
ช่วยเหลือ ให้ คําปรึกษา หา
แนวทางในการแก้ ปัญหา
รวมกัน

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่แน่ ไม่เห็น
ด้ วย
ใจ
ด้ วย
4
3
2

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1
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เห็นด้ วย
วัฒนธรรมการทํางาน
ข้ อ
อย่างยิ่ง
ที่
5
3.ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่ แน่ นอน
9

10

11

12

องค์กรของท่านเป็ นองค์กรที่มี
ความมัน่ คง เป็ นที่ยอมรับของ
สากล และมีชื่อเสียง
องค์กรของท่านมีข้อกําหนด
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อ
ป้องกันความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดขึ ้นในองค์กร
เมื่อมีความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นใน
องค์กร ท่านสามารถหลีกเลี่ยง
กับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้
องค์กรของท่านมีการใช้ มติของ
กลุม่ ในการตัดสินใจเป็ นหลัก
เพื่อหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นกับองค์กร

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่แน่ ไม่เห็น
ด้ วย
ใจ
ด้ วย
4
3
2

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1
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วัฒนธรรมการทํางาน
ข้ อ
ที่
4. ลักษณะการทํางานร่ วมกัน
13

14

15

16

องค์กรของท่านมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ประสานงานเพื่อให้ สะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร
องค์กรของท่านมีการจัด
กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก
ในองค์กร
องค์กรของท่านได้ มีการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ถึงแม้ วา่ ผลลัพธ์จะออกมาช้ าก็
ตาม
องค์กรของท่านมีการสร้ าง
บรรยากาศในการทํางาน
เพื่อให้ พนักงานทุกคนทํางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่แน่ ไม่เห็น
ด้ วย
ใจ
ด้ วย
4
3
2

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
คําชี ้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องว่าง  ที่ตรงตามความเป็ นจริ ง

ความผูกพันต่อองค์กร
ข้ อ
ที่
1 ท่านเต็มใจที่จะทํางานอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อ
ความสําเร็ จขององค์กร
2 ท่านภูมิใจที่จะบอกใครๆเสมอ
ว่าท่านทํางานอยูท่ ี่องค์กรแห่ง
นี ้
3 เมื่อมีคนกล่าวถึงองค์กรของ
ท่านในทางไม่ดี ท่านจะรู้ สกึ ไม่
พอใจและพูดโต้ แย้ งทันที
4 ท่านรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร และอยากสร้ าง
ผลงานที่ดีให้ กบั องค์กรอยู่
เสมอ
5 ท่านจะไม่ลาออกถ้ าหาก
องค์กรอื่นมายื่นข้ อเสนอ
ค่าตอบแทน ให้ ท่านมากกว่าที่
ท่านทํางานอยู่ ณ ปั จจุบนั
6 ท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อทํางานที่ได้ รับมอบหมาย
ขององค์กรให้ เสร็ จภายในเวลา
ที่กําหนด

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่แน่ ไม่เห็น
ด้ วย
ใจ
ด้ วย
4
3
2

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
1

**ขอขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี ้**

ประวัตยิ ่ อผู้ทาํ สารนิพนธ์
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ประวัตยิ ่ อผู้ทาํ สารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั
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