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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61602311 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
คำสำคัญ : วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น, ความผูกพันในองค์กร, อัตราการลาออกจากงาน, การจ้างงาน
ตลอดชีพ, ความทุ่มเทในการทำงานให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

นางสาว พลอย สุวรรณชมภู: วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาว
ไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 
ดร. อัฏฐมา บุญปาลิต 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และศึกษาการความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานชาวไทยทุกระดับงานในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น  จำนวน 400 คน 
ผลการวิจัยพบว่าอายุ อายุงาน และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อ
ความผูกพันธ์ต่อองค์กรที่แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
ญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น ด้านอัตราการ
ลาออกจากงาน การจ้างงานตลอดชีพ และด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ดังนั้นหากองค์กรอ่ืนมีวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ และอยากนำเอาวัฒนธรรม
องค์กรญี่ปุ่นมาปรับใช้กับองค์กรของตนเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร  ควรให้
ความสำคัญกับการร่วมกันทำงาน ร่วมกันพัฒนางาน ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเททำงานของ
พนักงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย มีการทำสัญญาการจ้างงานตลอดชีพ รวมถึงมีสวัสดิการแก่
พนักงานและครอบครัวเพ่ือให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและควรหาแนวทางสร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่าง
พนักงานกับองค์กร โดยมีแผนอย่างชัดเจนเพ่ือให้พนักงานทราบถึงโอกาสและความก้าวหน้าของ
ตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำงานอย่างอิสระ และรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61602311 : Major (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM) 
Keyword : Japanese organization culture, organizational engagement, turnover rate, 
lifetime employment, dedication to company success 

MISS PLOY SUWANCHOMPOO : JAPANESE ORGANIZATIONAL CULTURE 
RELATING TO THAI EMPLOYEES' ENGAGEMENT IN JAPANESE COMPANIES 
INTHE BANGKOK METROPORITAN REGION THESIS ADVISOR : INSTRUCTOR ATTAMA 
BOONPALIT, Ph.D. 

This study aimed to examine if the differences in the demographic 
characteristics of Thai employees’ in Japanese companies in the Bangkok 
Metropolitan Region relevant to the differences in their organizational engagement 
and explore the relationship between Japanese organizational culture and Thai 
employees’ organizational engagement. Data was collect using questionnaire to Thai 
employees who work in Japanese company in the Bangkok Metropolitan Region (n = 
400). It was found that the differences in age, years’ experience and married status of 
the respondents relevant to their differences in organizational engagement. The 
Japanese organizational culture in terms of turnover rate, lifetime employment and 
dedication to company success affected respondents’ organizational engagement. 

Therefore, company that would like to benchmark Japanese organization 
culture should focus on determination and dedication in working together to achieve 
the organization's goals. In addition, the lifetime employment and welfare that cover 
their family should be implemented to make employees feel secure. Consequently; 
organizations should initiate positive attitude between employees and organization 
to reducing employee turnover, implement employee work development plans and 
empower employees to share their thoughts and listen to others  opinions. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์เป็น
อย่างดียิ่ง รวมถึงการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และให้แนวทางในการดำเนินการ
วิจัย เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์จาก อาจารย์ ดร.อัฏฐมา บุญปาลิต อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร.ปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
และขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่
กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ  เพ่ือสามารถนำความรู้ที่ ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้อย่างเป็นขั้นตอน  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้
คำแนะนำ และแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่คอยชี้แนะ และแนะนำแนวทางในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย รวมถึงญาติพ่ี
น้องทุกท่าน เพ่ือนๆ และเพ่ือนร่วมรุ่นหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ 
แนะนำ สนับสนุน จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ คุณงามความดีและคุณประโยชน์ใดๆ
อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่คอยอบรมสั่ง
สอนตลอดมา และให้การสนับสนุนทุกๆด้านเป็นอย่างดียิ่ง จนนำมาซึ่งความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านการค้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น โดยประเทศสยามและประเทศญี่ปุ่น 
ลงนามใน “ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการค้าระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น” สถาปนา
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 รวมระยะเวลา 132 
ปีจนถึงปัจจุบัน (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2561) เป็นผลทำให้ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความผูกพันกัน 
และมีการร่วมลงทุนระหว่างกัน ทั้งด้านการผลิต ด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ
สินค้าทางการเกษตร ด้านการแลกเปลี่ยนแรงงาน ด้านการพัฒนาตลาดขององค์กรต่างๆ ด้านการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น  
 รายงานจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ได้ชี้แจงว่า
นักลงทุนญี่ปุ่นที่วางแผนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยยังมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน        
แม้ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน      
ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะสนับสนุน
และพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามนโยบายปัจจุบันของรัฐบาล และยังมีสนใจ
ลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม และ
ร้านอาหาร อีกทั้งมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย โดยจากข้อมูลในปี 2560 พบว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยมีมากถึง 73,000 คน 
โดยมีชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในกรุงเทพมหานครมากถึง 53,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีชาวญี่ปุ่นเข้ามา
อาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชีย และจากการสำรวจของเจโทรกรุงเทพฯ พบว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามา
เปิดธุรกิจในเมืองไทยมากกว่า 5,400 บริษัท นับได้ว่าประเทศไทยเป็นจุดศูนย์รวมของบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมรถยนต์ไปจนถึงอุตสาหกรรม
ภาคการผลิตอื่นๆ อีกหลายประเภท 

ในส่วนของข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลไว้เป็นข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี 2557-2562 ดังภาพที่ 1 

1 
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ภาพที่ 1 มูลค่าการลงทุนจากญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2557-2562  
 

จากภาพที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2562 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมูลค่า การลงทุน
ในประเทศไทยสูงที่สุด โดยในปี 2557 มีมูลค่าการลงทุน 79,048.31 ล้านบาท ในปี 2558 มีมูลค่า
การลงทุน 105,534.91 ล้านบาท ในปี 2559 มีมูลค่าการลงทุน 105,881.89 ล้านบาท ในปี 2560 มี
มูลค่าการลงทุน 106,858.11 ล้านบาท ในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุน 170,506.57 ล้านบาท และใน
ปี 2562 มีมูลค่าการลงทุน 79,264.51 ล้านบาท โดยหากวิเคราะห์เฉพาะการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ในปี 2561 พบว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่เข้ามาจากต่างประเทศเท่ากับ 426,749.64 
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าในปี 2561 ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนในการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 
39.95 ของการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมด 

สอดคล้องกับข้อมูลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณเงินลงทุน
ในการยื่นขอส่งเสริมสูงสุดจำนวน 334 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 32 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติ
ทั้งหมด โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังถือเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1    
ใน พ้ื นที่  EEC (Eastern Economic Corridor คือ  โครงการพัฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษ              
ภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่
ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี, ระยอง, และ ฉะเชิงเทรา) ด้วยมูลค่าการลงทุน 109,600 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 46 ของการลงทุนในพ้ืนที่  EEC ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยเห็นว่า      
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ประเทศไทยยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี โดยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 และคาดว่าจะเป็น
แรงหนุนเศรษฐกิจในปี 2562 ให้ขยายตัวได้ในกรอบประมาณการของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) ที่ร้อยละ 4.0-4.3 จากการส่งออกลงทุนภาครัฐ และการท่องเที่ยว (สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย, 2562) 

ดังนั้นการที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผู้ที่ได้รับประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือ
ประชาชนชาวไทยที่สามารถสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต ของชาวญี่ ปุ่น นอกจากนั้นยังมี               
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้ง ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี กระบวนการทำงาน รวมถึงการใช้
ชีวิตและแนวความคิดของคนญี่ปุ่น ดังเช่น วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) ให้ความหมายของวัฒนธรรม
องค์กรไว้ว่า วัฒนธรรมองค์กรคือค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร 
และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นเสมือน 
“บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร   

หากพูดถึงค่านิยมและความเชื่อหลักของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นแล้วจะสามารถรับรู้ได้ถึง 
ความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานทุ่มเทเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยพนักงานได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรให้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งยังสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ มากมายโดยมอบให้ทั้ง
พนักงานและครอบครัวของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวล
เรื่องอ่ืนๆ จนมีความรู้ความสามารถมากพอในการทำงานในลำดับต่อไปเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เนื่องจากได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นและยังสามารถสร้างความภัก ดี
ให้เกิดขึ้นระหว่างตัวหนักงานและองค์กร เพราะพนักงานจะรู้สึกได้ว่าองค์กรมีบุญคุณและทำให้คิดว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  

เหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้สนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์กร และธรรมเนียมปฏิบัติของชาว
ญี่ปุ่น ได้แก่ ด้านอัตราการลาออกจากงาน ด้านการจ้างงานตลอดชีพ ด้านความทุ่มเทในการทำงาน
อย่างหนัก และความพยายามเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุด โดยรูปแบบการจ้างงานของ
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น จะเน้นลงทุนพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างหนักตั้งแต่เริ่มทำงานเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตัวพนักงานเอง และสร้างองค์ความรู้นั้นๆ แก่องค์กรเช่นกัน ใน
ขณะเดียวกันนั้นยังทำให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องทำการฝึกฝน 
ฝึกอบรม อีกทั้งยังรับประกันการจ้างงานตลอดจนเกษียณอายุ เพ่ือเป็นหลักประกันให้พนักงานทุ่มเท
ทำงานให้องค์กรได้อย่างเต็มที่ ลดเรื่องที่ทำให้กังวลใจลง สามารถสร้างความผูกพันแก่พนักงาน
ด้วยกันเอง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนภายในองค์กร เพ่ือต้องการให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี 
เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และคงอยู่กับองค์กรในระยะยาว (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559) 
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ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างและสวนทางกับวัฒนธรรมไทย จึงต้องการ
ศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะมีผลต่อความผูกพันในองค์กรกับพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากน้อยเพียงใด เพ่ือสามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมให้เหมาะสมใน
แบบขององค์กรของตนเพ่ือการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น สามารถพัฒนารูปแบบ การบริหารงานที่
ได้ เรียนรู้จากองค์กรญี่ปุ่นนำมาปรับใช้กับการบริหารงานในเมืองไทย เพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ และเพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานและองค์กรให้จงรักภักดีทุ่มเททำงานให้องค์กร
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาการความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 2. วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ด้านดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาวัฒนธรรมองค์กร และธรรมเนียมปฏิบัติของชาวญี่ปุ่น ได้แก่        
ด้านอัตราการลาออกจากงาน ด้านการจ้างงานตลอดชีพ ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ 
 2. ด้านพ้ืนที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
 2.1 พ้ืนที่ศึกษาคือบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  2.2 กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจำนวน 400 คน  
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 3. ระยะเวลาในการวิจัย 
 การวิจั ยครั้ งนี้ ใช้ ระยะเวลาดำเนิ นการศึ กษาตั้ งแต่ เดื อ นตุ ลาคม พ .ศ . 2562 ถึ ง 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 8 เดือน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีข้ันตอนในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1.1 การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฎี และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางใน
การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
 1.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 1.3 เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลที่ ได้
รับมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือนำข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้
วิธีการวิ เคราะห์ด้วยสถิติ เชิ งพรรณนา สถิติการหาค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานชาวไทยในองค์กรข้ามชาติญี่ปุ่น โดยจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยการใช้ t-test 
และ F-test (One Way ANOVA) และวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมุติฐานคือ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 0.05 สุดท้ายนำข้อมูลด้าน
ข้อเสนอแนะจากการเก็บแบบสอบถาม นำมารวบรวมและเรียบเรียงในลักษณะการบรรยาย  

1.4 นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรและธรรมเนียมปฏิบัติของคนญี่ปุ่น ได้แก่ ด้านอัตรา       
การลาออกจากงานต่ำ ด้านความทุ่มเทและความพยายามเพ่ือองค์กร และผลของวัฒนธรรมองค์กร  
ต่อความผูกพันกับพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. เพ่ือทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน
ในองค์กร ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อผู้สนใจค้นคว้า และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ญี่ปุ่นที่มีผลต่อความผูกพันกับพนักงานชาวไทย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

กำหนดความหมายของคำและนิยามของคำศัพท์เฉพาะที่ได้ใช้  และพบเจอในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกันไว้ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วิธีการประพฤติและปฏิบัติตัวตามแบบแผน ความเชื่อต่างๆ 
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตามแต่ละองค์กร ให้อยู่ร่วมกันของคนในองค์กรอย่างมีความสุขในการ
ทำงาน และแบบแผนหรือความเชื่อนั้นๆ ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร และเผยแพร่ต่อๆ
กันไปจากทุกฝ่ายจากรุ่นสู่รุ่น ให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกับตัวบุคคลเองในด้านของความ
ภูมิใจในตนเองจากการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความสุขกับการทำงานให้องค์กร
เจริญก้าวหน้า เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในองค์กร และเพ่ือประสิทธิภาพในการทำงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกันวางเอาไว้ในองค์กร 

2. วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น หมายถึง การที่องค์กรมีลักษณะเฉพาะด้านการดูแลและพัฒนา
พนักงานในองค์กรของตนอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักประกันการจ้างงานตลอดชีพ ด้านเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้งทางสังคมและวิธีการทำงาน วิธีการทำงานแบบเน้นคุณภาพคือใส่ใจใน
ทุกๆรายละเอียดเพ่ือให้เกิดการผิดพลาดและเสียหายให้น้อยที่สุด มีระบบอาวุโสไว้คอยช่วยเหลือ
แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ และหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะถูกอบรม ถูกตำหนิ จากหัวหน้างานหรือผู้
อาวุโสกว่า โดยคนญี่ปุ่นก็เลือกท่ีจะยอมรับการถูกลงโทษและอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ โดยไม่คิดเรื่อง
การลาออกง่ายๆ เป็นต้น 

3. ความผูกพันในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และการมี
ทัศนคติที่ดีของพนักงานในองค์กรที่มีองค์กรนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้พนักงานเต็มใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน  

4. อัตราการลาออกจากงาน หมายถึง อัตราหรือจำนวนพนักงานที่มีความต้องการลาออก
จากองค์กรที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เกิดความรู้สึกเสียโอกาสหรือรู้สึกเสีย
ผลประโยชน์ ขาดความผูกพันกับองค์กร เป็นต้น 
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5. การจ้างงานตลอดชีพ หมายถึง ระบบหรือรูปแบบการจ้างงานตลอดชีพจนถึงเกษียณอายุ
ของญี่ปุ่น โดยองค์กรจะลงทุนพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน สร้างความผูกพัน ความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
คนภายในองค์กร เพ่ือต้องการให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี และคงอยู่กับองค์กรในระยะยาว 

6. ความทุ่มเทในการทำงานให้องค์กร หมายถึง การตั้งใจทำงานของพนักงานในองค์กรโดยใช้
แรงกาย แรงใจ เพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเกิดเป็นผลงานที่
สร้างไว้ให้องค์กร ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  

 



  
 

 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีการค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 
1.2 ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร 

2. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 

3.1 ความหมายความผูกพันต่อองค์กร 
3.2 ความสำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

แนวคิดและความหมายขงวัฒนธรรมองค์กรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้เรียบเรียงไว้
ดังนี้ 

1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 
การศึกษาความหมายของวัฒนธรรมองค์กร มีผู้ที่ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และ           

เก็บรวบรวมข้อมูลไว้มากมาย โดยทำการศึกษา และรวบรวมแนวคิดที่เก่ียวข้องไว้ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
โยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กร (Organizational 

Culture) หมายถึง รูปแบบของการประพฤติปฏิบัติ ค่านิยม ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพ่ือนำมาปฏิบัติสืบต่อกัน และรูปแบบการประพฤติปฏิบัติ
ดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นพนักงานในองค์กรดังกล่าว แบ่งออกได้ 4 มิติ ดังนี้ 

8 
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1. มิติมุ่งความสำเร็จ (Achievement) คือ องค์กรที่มีลักษณะที่ดี มีหลักการตั้งเป้าหมาย 
และการวางแผนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกภายในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
และรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มีความท้าทายตลอดเวลา 

2. มิติมุ่ งสั จจะแห่ งตน (Self-actualizing) คือ องค์กรที่ ทำตามความคาดหวัง และ         
ความต้องการของสมาชิกในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการทำงานคือคุณภาพของงาน โดยความสำเร็จ
ของงานนั้นๆ ต้องมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าในงานของสมาชิกในองค์กร ส่งผลให้พนักงาน       
มีความภูมิใจในตนเอง และรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน และได้รับอิสระในการทำงานจากองค์กร      
เพ่ือพัฒนาตนเองพร้อมกันกับพัฒนางานของตน 

3. มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับสมาชิกใน
องค์กร เพราะมีความเชื่อว่าสมาชิกในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะสามารถสื่อสารโต้ตอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ความรู้ต่อกัน ส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันได ้

4. มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในองค์กร ทำให้สมาชิกรู้สึกสบายใจ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร 

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมองค์กรคือลักษณะที่คล้ายกันของคนในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของคนในองค์กรนั้นซึ่งสะท้อนให้ เห็นถึง ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติต่างๆ ที่แตกต่างจากองค์กรอ่ืนและลักษณะดังกล่าวจะต้องส่งเสริมและผลักดันให้
องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้  (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2553) ในมุมของ
ธุรกิจวัฒนธรรมองค์กรเป็นทั้งสิ่งยึดเหนี่ยวที่ผูกมัดสมาชิกในองค์กร และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนา 
ดังนั้นในปัจจุบันสิ่งที่ท้าทายมายิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็นการสนับสนุนวิธีการใหม่ๆ 
ในการทำงานใหอ้งค์กรประสบความสำเร็จ (Naicker, 2008) 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตา (Unseen) แต่จะแสดงออกผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ขององค์กร รวมไปถึงความเชื่อ ทัศนคติ 
การแสดงออก ค่านิยม โดยมาจากการที่พนักงานสร้าง เรียนรู้ ปรับตัว และหาทางออกร่วมกันเพ่ือ
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรยังหมายรวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ นโยบาย คำขวัญ และแบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ 
ยอมรับ จนนำไปสู่การปฏิบัติตามและยึดเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันในองค์กร (มนฑกานต์     
แพ่งดิษฐ์, 2556) เมื่อรูปแบบวัฒนธรรมดังกล่าวไปรับรู้ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วจะถ่ายทอด
วัฒนธรรมนั้นไปสู่พนักงานในองค์กรต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติในทางเดียวกัน          
ทั้งองค์กร ทำให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันวางไว้ 
(Schien, 1992, อ้างถึงใน พสินีสุนันท์ ทรัพย์อดิเรก, 2560) 
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วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแผน ความเชื่อ ค่านิยม หรือแนวทางการดำเนินชีวิตขององค์กรที่
สมาชิกทุกคนยอมรับและนำไปปฏิบัติร่วมกัน ทั้งเรื่องของแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์
ขององค์กร โดยใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติที่สามารถรับรู้ได้ผ่านพิธีการต่างๆ ค่านิยม 
ความเชื่อ อุดมการณ์ของสมาชิกในองค์กร หากหน่วยงานใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น มีสมาชิกที่
ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบสูง จะส่งผลให้สมาชิกทุกคนในองค์กร
ทำงานได้อย่างดีมีคุณภาพ และยังส่งผลทำให้ผู้ที่ได้รับบริการดังกล่าวที่มีคุณภาพจึงทำให้เกิด       
ความพึงพอใจ (ภูริวัตร ประเสริฐยา, 2556; พิชญา เชื้อสิงห์โต, 2558; ธนภรณ์ รุ่งวิไลเจริญ, 2560; 
สุรินทร์ ชุมแก้ว, 2556) วัฒนธรรมองค์กรสามารถหลอมรวมสมาชิกเข้าด้วยกันเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรนั้นๆ ที่นำมาส่งต่อให้แก่สมาชิกขององค์กรรุ่นต่อไป (กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา, 2556;            
สุรางค์ทิพย์ ตันกุล, 2559) ทั้งยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร วัฒนธรรม   
ในแต่ละองค์กรอาจมุ่งเน้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอันได้แก่ วัฒนธรรมเน้นความสัมพันธ์ วัฒนธรรม
ปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมการตลาด และวัฒนธรรมราชการ (ศศิธร ยติรัตนกัญญา, 2558) 

อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องขององค์กร และมีส่วนช่วยให้            
การปฏิบัติงานของสมาชิกมีประสิทธิผลได้ แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์กรมีความซับซ้อนในแต่ละ
องค์กรจะมีแบบแผนต่างๆ ที่แตกต่างกันตามแต่ละสังคม เนื่องจากในแต่ละสังคมจะมีรูปแบบ        
การดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกสามารถส่งผลต่อ     
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ปรารถนา ผกาแก้ว, 2561) นอกจากนั้นยังสามารถจำแนกระดับของ
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็น 3 ระดับดังนี ้

1.1.1 วัฒนธรรมกายภาพ (Artifacts) คือ วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ รับรู้ได้ผ่าน
ความรู้สึกของสมาชิกในองค์กร อาจมองเห็นได้แต่ยากท่ีจะเข้าใจ เช่น พิธีการต่างๆ เทคโนโลยี ภาษา 
สถาปัตยกรรม เป็นต้น 

1.1.2. วัฒนธรรมค่านิยม  (Espoused) คือ วัฒนธรรมที่สมาชิกทำต่อๆ กันมาทั้ง      
การสื่อสาร การกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับ เข้าใจ และสามารถนำวัฒนธรรมเหล่านั้น
มาปฏิบัติ ต่อได้ โดยที่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดพฤติกรรมของสมาชิก เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
รวมไปถึงกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป็นต้น 

1.1.3. วัฒนธรรมฐานคติ (Basic Assumption) คือ วัฒนธรรมที่สมาชิกในองค์กรคิดค้น 
และนำไปสู่การแสดงออกโดยไม่รู้ตัว เช่น แนวคิด ความเชื่อและความรู้สึกของสมาชิกเอง 
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สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ได้รวบรวมผู้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรไว้อย่างกระชับ
และได้ใจความ ดังสรุปในตามตารางด้านล่างต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร  

นิยาม (Definition) ผู้ให้คำนิยาม 

- เป็นระบบความเชื่อที่สมาชิกขององค์การยืดถือร่วมกัน Spender, 1977 

- คือค่านิยมหลัก (core value) ที่คนยึดถือร่วมกันอย่างมั่นคงและ
แพร่หลายทั่วไป  

Reilly, 1996 

- คือแนวทางการประพฤติและวิธีปฏิบัติที่เราใช้อยู่เป็นประจำ Dealand Kennedy, 1982 

- หมายถึงความเข้าใจร่วมของกลุ่ม Maanen and Barley, 1984 

- หมายถึง กลุ่มของความเชื่อที่ถาวร ซึ่งมีการสื่อความหมายในรูป
ของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดเป็นความหมายที่คนในองค์การ
สามารถเข้าใจได้ตรงกัน 

Kouzes et al., 1982 

- หมายถึงค่านิยมร่วม ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ช่วยยึดเหนี่ยว ระหว่างกัน 
โดยมีการสืบทอดผ่านสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นคำขวัญ สุภาษิต 
ตำนาน นิทาน เรื่องสั้น เป็นต้น 

Peters and Waterman, 
1982 

- หมายถึงสัญลักษณ์ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งแฝงด้วย
ค่านิยมและความเชื่อขององค์การเพ่ือถ่ายทอดให้แก่พนักงาน 

Ouchi, 1979 

- หมายถึงข้อสมมุติเบื้องต้นต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นหรือค้นพบโดยกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง มีการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากภายนอกและภายในได้ดี 

Schein, 1985 

 

 จากความหมายที่รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดสามารถอธิบายความหมายของคำว่า วัฒนธรรม
องค์กร หมายถึง วิธีการประพฤติและปฏิบัติตัวตามแบบแผน ความเชื่อต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ 
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ของตามแต่ละองค์กร ให้อยู่ร่วมกันของคนในองค์กรอย่างมีความสุขในการทำงาน และแบบแผนหรือ
ความเชื่อนั้นๆ ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร และเผยแพร่ต่อๆ กันไปจากทุกฝ่ายจากรุ่น
สู่รุ่น ให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกับตัวบุคคลเองในด้านของความภูมิใจในตนเองจากการ
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความสุขกับการทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เพ่ือสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนในองค์กร และเพ่ือประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ร่วมกัน   
วางเอาไว้ในองค์กร  หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น  ซึ่ งมีความแตกต่าง            
จากวัฒนธรรมองค์กรอื่น มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของญ่ีปุ่น 

 โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ (2559) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นไว้ว่า 
วัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นมีลักษณะการทำงานที่ส่งผลให้พนักงานในองค์กรเกิดความกดดัน  
ได้ง่าย แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ต้อองใช้ความอดทนอย่างมาก เพ่ือความอยู่รอดในสังคมการทำงาน 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายใน และบรรยากาศในองค์กรญี่ปุ่นที่เคร่งครึม และเงียบสงบ อีกทั้งยังมี        
เรื่องของการเคารพผู้อาวุโส โดยที่ผู้เป็นลูกน้องจะต้องปฏิบัติตามและรับฟังผู้ใหญ่อยู่เสมอ นอกจากนี้
ยังมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบต่อกันมาว่าไม่ควรแสดงความรู้สึกรุนแรงในที่สาธารณะ แต่เรื่องของ        
การแสดงอารมณ์ แสดงความโกรธต่อลูกน้องในที่ทำงานถือเป็นเรื่องปกติในบริษัทญี่ปุ่นการแสดง
อารมณ์ดังกล่าวนั้นคนญี่ปุ่นก็ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ในสังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นจะมองว่ า 
รุ่นพ่ีหรือเจ้านาย สั่งสอนและต่อว่าเพราะรักแต่หากมองในมุมขององค์กรไทย คนไทยจะอ่อนไหวกับ
เรื่องเหล่านี้มากกว่า คนไทยจะมองว่าการถูกต่อว่า ถูกโกรธ ตำหนิ หรือหากมีสิ่งที่ไม่พอใจขึ้นมาก็จะ
ลาออก แต่คนญี่ปุ่นจะอดทน และทำต่อไปซึ่งอาจเป็นดาบสองคมเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสม
ความเครียด 

 จีราวัฒน์ คงแก้ว (2560) ได้อธิบายและรวบรวมเพ่ือขยายความเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ญี่ปุ่นไว้ว่า ความนิยมในการทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นของคนไทยยังมีอยู่  มีส่วนจากการรับรู้ถึง        
ความมั่นคงในระบบการจ้างงานตลอดชีพจ้างงานจนถึงเกษียณอายุ แต่จะเติบโตได้ช้าค่อยๆ ก้าวหน้า 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานผลิต งานด้านวิศวกรรม ที่บริษัทญี่ปุ่นยังเป็นผู้นำและยังเป็นที่สนใจอยู่
เยอะมาก ในขณะเดียวกันองค์กรญี่ปุ่นต้องการแรงงานไทย เนื่องจากบุคลิกและวัฒนธรรมของไทย
สามารถเข้ากันได้ดีและสามารถทำงานกันได้ง่ายกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น เช่น มีใจรักในการบริการ 
คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี นอบน้อม ยืดหยุ่น และเคารพต่อผู้อาวุโส เป็นต้น 
 วิธีคิดแบบองค์กรญี่ปุ่นคือต้องการปั้นพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถให้มากพอที่จะได้
เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งต่อไป ไม่มีการใช้ทางลัดจึงเป็นการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่
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แลกมากับผลตอบแทนและความมั่งคง คือการจ้างงานตลอดชีพ โดยคุณสมบัติของพนักงานที่องค์กร
ญี่ปุ่นต้องการ ได้แก่ 

1. Common Sense (สามัญสำนึก) คือสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะตัดสินใจได้
ถูกต้องเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจง่ายๆ เนื่องจากบางเรื่องที่ต้องจัดการเฉพาะหน้าก่อนไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน 

2. Analysis Thinking (การคิดวิเคราะห์) ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดี 
การคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ออกเป็นประเด็นย่อยๆ ใน
หลายๆ แง่มุม  

3. Conceptual Thinking (การคิดเชิงมโนทัศน์) คือต้องมองภาพรวมให้เป็น มองภาพ
ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกันให้เห็นเป็นภาพที่คมชัดมากขึ้น เป็นการคิดรวบยอดกระชับสามารถ
อธิบายได ้
 รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2555) ได้อธิบายว่า บริษัทญี่ปุ่น คือการจ้างงานโดยรับประกันว่า
พนักงานจะถูกจ้างงานจนกว่าจะเกษียณอายุงาน ทำให้การจ้างงานตลอดชีพนั้นเป็นปัจจัยหลักที่อยู่
เบื้องหลังของความสำเร็จของบริษัทญี่ปุ่น โดยมองว่าการจ้างงานตลอดชีพก่อให้เกิดความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ซึ่งการเลิกจ้างงานจะเป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์กรญี่ปุ่ นหากองค์กรประสบปัญหา     
ทางการเงิน 
 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ (2547) ได้กล่าวเกี่ยวกับ การเปลี่ยนงานบ่อย ความภักดีต่อองค์กร 
และการทำงานเป็นทีมระหว่างองค์กรไทยและองค์กรญี่ปุ่นไว้ดังนี้ 
 ด้านการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานคนไทย ทำให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเกิดความประหลาดใจ

อย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับพนักงานที่เพ่ิงเริ่มต้นทำงาน พนักงานทั่วไป แต่ระดับผู้จัดการที่

ทำงานมาหลายปีกับองค์กรก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนงานเช่นกัน โดยมีเหตุผลการลาออก เช่น ลาออก

เพราะไม่ชอบงานที่กำลังทำ ลาออกเพราะคิดว่าเงินเดือนต่ำไป ลาออกเพราะต้องการความก้าวหน้าที่

เร็วขึ้น ลาออกเพราะเข้ากับผู้บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นตัน 

 ส่วนการเปลี่ยนงานในองค์กรญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากๆ เพราะการไปสมัครงานใหม่ในที่

ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยหากเปลี่ยนงานจากองค์กรใหญ่ไปสู่องค์กรใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆ เช่นกัน 

ส่วนการเปลี่ยนงานระหว่างองค์กรขนาดเล็กด้วยกันสามารถเกิดขึ้นได้ตามสภาพเศรษฐกิจ คนญี่ปุ่นจึง

หลีกเลี่ยงการตกงานเป็นเวลานาน ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงต้องอดทน และพยายามสร้างผลงานของตนให้

โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน  
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 ด้านความภักดีต่อองค์กร ในองค์กรญี่ปุ่นระบบการจ้างงานตลอดชีพและระบบอาวุโส เป็น   

สิ่งสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน แม้ว่าในช่วงหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็ยังเป็น

หลักการในการจ้างงานอยู่ในปัจจุบัน ทำให้พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ทุ่ มเทและพยายาม

ทำงานเพ่ือบริษัท และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะฉะนั้นจะไม่ทำเรื่อง     

เสื่อมเสียถึงบริษัท 

 สำหรับพนักงานชาวไทยนั้นอาจมีความรู้สึกนั้นเช่นกัน แต่อาจไม่หนักแน่นเท่าคนญี่ปุ่น 

โดยทั่วไปคนไทยจะทำงานเพ่ือตนเอง และครอบครัวมากกว่าบริษัท จึงมีความรู้สึกภักดีกับองค์กร    

ไม่มากนักทำให้เกิดการเปลี่ยนงานบ่อย  

 ด้านการทำงานเป็นทีม พนักงานชาวไทยมีการทำงานเป็นทีมน้อยกว่าญี่ปุ่น ความคิดที่มา

ร่วมมือกันรวมพลังกันทำงานเพ่ือองค์กรก็มีน้อยกว่าคนญี่ปุ่น ทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายทำได้

ไม่ดีนัก มักจำกัดขอบเขตงานของตัวเอง ก่อให้เกิดกำแพงระหว่างฝ่ายต่างๆ ทำให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

มักจะประสบปัญหาดังกล่าวเมื่อร่วมงานกับคนไทย สาเหตุหนึ่งอาจมาจากระดับความภักดีต่อองค์กร

ของคนไทยและคนญี่ปุ่นมีไม่เท่ากัน คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับทีม และ

จะไม่แบ่งเขตกันอย่างชัดเจน แม้งานนั้นจะเป็นงานของอีกฝ่ายก็ตาม ถ้ามีเหตุจำเป็นก็จะเข้ามาช่วย

ทำ เพราะถือว่าเป็นการทำงานเพ่ือองค์กร 

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2554, อ้างถึงใน บุญพร ศิริรัตนะ, 2554) ได้อธิบายลักษณะวัฒนธรรม

องค์กรแบบญี่ปุ่นจากการศึกษาเอกสารบทความและประสบการณ์ทำงาน  ได้ศึกษาและสรุป

วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นได้ 9 ประการดังนี้  

1. วัฒนธรรมที่ยึดระบบอาวุโส (Seniority Respect) วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นให้
ความสำคัญกับระบบอาวุโส คือการเคารพผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรมาเป็นระยะ
เวลานาน โดยระบบอาวุโสนี้เป็นส่วนที่ทำให้ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าผู้ที่มี
ประสบการณ์ทำงานในองค์กรน้อยกว่า และวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นจะมีระดับที่ไต่สูงขึ้นตามอายุ     
การทำงานทำให้เกิดรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ซึ่งสามารถช่วยเหลือกันได้ในการทำงาน โดยรุ่นพ่ีมีหน้าที่ แบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ สอนงาน และเพ่ิมทักษะต่างๆ ให้แก่รุ่นน้อง อีกทั้งผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
จะต้องแนะนำและแบ่งปันประสบการณ์ทั้งในเรื่องการทำงานและเรื่องสังคม เพ่ือทำให้การทำงาน
ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นระบบอาวุโสขององค์กรญี่ปุ่นจึง เป็นสิ่งโน้มน้าวใจให้
สมาชิกในองค์กรตั้งใจอยู่กับองค์กรนานๆ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการปรับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในองค์กร 
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2. วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร (Emphasis on Human and Life 
Long Employment) องค์กรญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่
กระบวนการในการสมัครและคัดเลือกจะพิถีพิถันมาก แต่เมื่อสัมภาษณ์และมองเห็นทัศนคติของ
พนักงานคนนั้นแล้ว หากแม้จะไม่มีประสบการณ์ก็จะให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะและให้
โอกาสได้เข้ามาทำงาน เมื่อทำงานแล้วก็จะดูแลและพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังให้
ความสำคัญกับพนักงานผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรมาเป็นระยะเวลานานและทุ่มเท
ทำงานอย่างหนักมาทั้งปี จึงมีนโยบายได้เที่ยวพักผ่อนและศึกษาดูงาน เป็นการให้ความสำคัญกับ
พนักงานและเป็นเทคนิคการสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นใช้ในองค์กรคือ     
การเปิดโอกาสให้ทราบเป้าหมายของกิจกรรมทุกอย่างที่เกิด ให้รับทราบข้อมูลด้านการทำงานการที่
เกิดขึ้นกับองค์กรอันส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนและเมื่อมีการโยกย้ายหน้าที่การงานก็จะแจ้งผล 
และสามารถทำให้บุคคลนั้นสามารถเห็นเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของตนเองได้อย่างชัดเจน  

3. วัฒนธรรมการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Decision Making) ในองค์กรญี่ปุ่นจะมีการทำงาน
เป็นทีมเพ่ือให้พนักงานร่วมกันแสดงความคิดเห็น พนักงานจะมีบทบาทและหน้าที่ในการทำงานเท่า
เทียมกัน ในด้านการตัดสินใจเพ่ือไม่ให้ขัดต่อระบบอาวุโสที่ยึดถือปฏิบัติกันมา ผู้อาวุโสหรือหัวหน้าจะ
คอยรับฟังลูกน้องในด้านการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นผลดีเนื่องจากก่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน
แก่ลูกน้อง  

4. วัฒนธรรมที่ เน้นคุณภาพ (Quality Focusing) องค์กรญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ       
ทุกขั้นตอนการทำงานดังมีคำกล่าวว่า “อย่าหยุดความพอใจอยู่เท่านั้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่
ตลอดเวลา” หรือคำว่า “Safety first ปลอดภัยไว้ก่อน” เป็นคำที่คอยกระตุ้นสมาชิกทุกคนในองค์กร
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานปฏิบัติงานให้ช่วยกันพัฒนาและค้นหาวิธีใหม่ๆในการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลดการสูญเสียและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่พนักงานทุกคน
ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้วยการใช้การแข่งขัน เพ่ือให้ทำหน้าที่
ได้ดีกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ 

5. วัฒนธรรมการเน้นให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนา (Learning Organization and 
Personnel Development) เนื่องจากคนญี่ปุ่นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ชอบศึกษาส่งใหม่ๆอยู่เสมอ และใน
การเริ่มเข้าทำงานในองค์กรญี่ ปุ่นพนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ (Orientation) 
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน การฝึกงาน (On the Job Training) การสอนงานจากรุ่นพ่ีหรือหัวหน้า
งานรุ่นพ่ี (Mentor) และในทุกๆ ปีพนักงานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมด้านการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถเพ่ือพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา (Cognitive Skill) อบรมด้านทักษะการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ (Technical Skill) และอบรมด้านพฤติกรรมการทำงาน (Behavior Skill) โดยเป็นในเรื่อง
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ของการรักษากฎระเบียบ วินัยในการทำงาน การมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ การมีความรับผิดชอบต่องาน
และต่อองค์กร 

6. วัฒนธรรมการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) องค์กรญี่ปุ่นดำเนินการพัฒนา
และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือส่งผลดีแก่ตัวพนักงานเองและส่งผลดีต่อ
องค์กร ในด้านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองนี้ส่งผลให้เกิดระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกัน
ภายในองค์กร องค์กรญี่ปุ่นจะมีวัฒนธรรมหนึ่งคือเมื่อพนักงานได้ทำหน้าที่ของตนไประยะหนึ่งแล้ว   
จนเกิดความถนัดและความชำนาญในงานๆ นั้น จะต้องแบ่งปันความรู้ถ่ายทอดสู่พนักงานที่เข้ามา
ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ และย้ายไปทำงานในตำแหน่งใหม่เพ่ือฝึกฝนงานใหม่ ลักษณะการหมุนเวียน
งานเช่นนี้เกิดขึ้นทั้งผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานปฏิบัติงาน 

7. วัฒนธรรมการวางแผนระยะยาว (Long Term Planning) คนญี่ปุ่นมีนิสัยรีบเร่ง  
และเข้มงวดเรื่องเวลา จึงมีการจัดการต่างๆ ที่เน้นการวางแผนระยะยาวที่เกิดขึ้นและเน้นคุณภาพ 
โดยการคิดหาวิธีเพ่ือป้องกันหลักๆคือการประชุมกันพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือหาทางป้องกัน     
การสูญเสียหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากได้ เข้าเยี่ยมชมโรงงานขององค์กรญี่ปุ่น 
จะทราบว่าในแต่ละส่วนแต่ละแผนกของโรงงานถูกจัดเป็นสัดเป็นส่วน มีระบบความปลอดภัยและมี
ระบบการจัดการที่ดีเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. วัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) องค์กรญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับพนักงาน 
และการร่วมกันทำงานกันเป็นทีม ร่วมกันคิด และตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาในส่วนของงานที่ทำ โดยแต่
และฝ่ายแต่ละแผนกจะตั้งใจทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ รับผิดชอบงานจนสุดความสามารถ 
โดยที่ไม่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่หัวหน้าเพียงคนเดียว แต่ถึงแม้จะกล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ค่านิยม ที่มีลักษณะเฉพาะ
ของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นนั้นฝังรากลึก ดังจะเห็นกฎต่างๆ ตามป้ายประกาศในองค์กรอยู่ทุกๆ ที่  

9. วัฒนธรรมการให้ของขวัญ (Gilt Giving) คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการให้ของขวัญแก่กัน
ซึ่งยึดถือปฏิบัติกันในครอบครัวและในการใช้ชีวิตทั่วไป ในด้านของการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นการให้
ของขวัญแก่กันก็มีการปฏิบัติซึ่งโดยที่ผู้ที่อาวุโสให้ของขวัญแก่ลูกน้อง หรือลูกน้องให้ของขวัญกับผู้ที่
อาวุโสกว่าในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงการให้ของขวัญหลังจากมีการเจรจาธุรกิจร่วมกัน และยังมี
ในส่วนของการทำงานชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ คือรุ่นพี่หรือหัวหน้าจะพา
รุ่นน้องไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันตอนหลังเลิกงานและในระหว่างรับประทานอาหารเย็นนั้นก็
มักมีการดื่มสังสรรค์และร้องเพลงอีกด้วย 
 จากความหมายที่รวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ของญี่ปุ่นได้ดังนี้ วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นมีลักษณะการทำงานที่เข้มงวด มีระเบียบวินัย จริงจังใน
การทำงาน อีกทั้งยังยึดระบบอาวุโส โดยให้ผู้ที่อาวุโสกว่าคอยแนะนำสอนงานให้ผู้ที่มีอายุน้ อยกว่า 
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โดยผู้น้อยจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้อาวุโสเสมอ ระบบนี้จะช่วยพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน 
บางครั้งอาจมีโอกาสได้ไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศ เพิ่มเติมความรู้ให้กับพนักงานเองและยังกลายเป็น
องค์ความรู้ขององค์กรสืบต่อไปได้ สิ่งนี้ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เพราะ
พนักงานรู้สึกว่าองค์กรมีบุญคุณกับตนเอง ทำให้พนักงานพยายามทุ่มเททำงานให้กับองค์กร และทำ
ให้ตนเองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นยังมีระบบการจ้างงาน
ตลอดชีพจนกว่าจะเกษียณอายุ เป็นการรับประกันจากองค์กรทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่าง
มั่นใจและทุ่มเททำงานเพ่ือองค์กรได้อย่างเต็มกำลัง หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับความผูกพันต่อองค์กร 

 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร และความหมายของความผูกพันต่อ
องค์กรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ 

3.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
การศึกษาความหมายของความผูกพันต่อองค์กร มีผู้ที่ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเก็บ

รวบรวมข้อมูลไว้มากมาย ทุกแนวคิดมาจากนักวิชาการหลายท่าน โดยทำการศึกษาและรวบรวม
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
  Steer and Porter (1997, อ้ างถึ งใน  ธัญญ ลักษณ์  บรรจงแก้ว , 2548) ได้อธิบาย
ความหมายและวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กร ไว้ 2 แนวทางด้วยกันดังนี้  

1. นิยามแรกอธิบายไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของบุคคลที่
เกิดจากการทุ่มเทกำลังแรงให้กับองค์กร จนประสบความสำเร็จมีผลงานและไม่สามารถถอนทุน
เหล่านั้นกลับคืนมาได้  เกิดเป็นผลงานที่สร้างไว้ให้กับองค์กรทำให้ เกิดความผูกพันเกิดขึ้น               
โดยเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์อธิบายได้ว่า  บุคคลใดยิ่งลงทุนลงแรงให้กับองค์กรมาก ก็ยิ่งมี         
ความผูกพันต่อองค์กรมาก 

2. นิยามความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้ มุ่งเน้นไปที่ทัศนคติ และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อ
องค์กร ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อองค์กร เรียกว่า ความผูกพัน            
เชิงความรู้สึก (Affective Commitment) ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
 ความผูกพันต่อองค์กร คือความรู้สึกทางจิตใจของบุคคลในด้านบวกท่ีผูกมัดไว้กับองค์กร และ
เมื่อเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรแล้วจะทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ภูมิพัฒน์ สิทธิบัญชากร, 
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2560; สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ , 2560; ธิดา สุบรรณภาพ , 2559) โดย ธิดา สุบรรณภาพ (2559)            
ได้อธิบายปัจจัยการวัดความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับ 
2. ด้านความเต็มใจใช้ความพยายามเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรรวม 

 กล่าวได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรคือความรู้สึกของผู้ทำงาน มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์และ
มีค่านิยมสอดคล้องกับบุคคลอ่ืนในองค์กร ที่พร้อมจะทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจที่จะทำงาน เพ่ือให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย จะกล่าวได้อีกส่วนที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ลักษณะส่วน
บุคคล ลักษณะของงาน และลักษณะของประสบการณ์จากการทำงาน หากปัจจัยเหล่านี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อองค์กร  
 เช่นเดียวกับ สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ (2560) ได้ให้องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร        
3 ด้านดังนี้ 

1. ด้านทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกในการรับรู้ของบุคคลว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ได้แก่ เป้าหมายการทำงานมีความสอดคล้องกับระบบค่านิยมขององค์กร ความพยายามอย่าง
เต็มที่ในการทำงานเพ่ือองค์กร ความยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความตั้งใจที่
จะทำงานเพ่ือองค์กรต่อไป 

2. ด้านพฤติกรรม หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรในรูปของความสม่ำเสมอของ
พฤติกรรม ได้แก่ ความสม่ำเสมอในการทำงาน โดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน และความรู้สึกว่า
การลาออกจากงานทำให้องค์กรประสบปัญหา 

3. ด้านบรรทัดฐานของสังคม หมายถึงความจงรักภักดี และความเต็มใจที่บุคคลจะ    
อุทิศตนให้องค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานขององค์กรและสังคม ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
การตั้งใจทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และความรู้สึกว่าองค์กรคือครอบครัว 
 ความผูกพันต่อองค์กรเป็นคุณลักษณะภายในของพนักงาน ที่มีความเชื่อว่าพนักงานจะ
ทำงานได้ดี สามารถอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร
อย่างเต็มความสามารถได้นั้น พนักงานต้องมีทัศนคติ เชิงบวกต่อองค์กร ต่องาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และต่อตนเอง โดยความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การทุ่มเทแรงกายเพ่ือทำให้งานก้าวหน้า 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความภาคภูมิใจในองค์กร ความเสียสละส่วนตนเพ่ือองค์กร และ
ความจงรักภักดี (กุณฑิกา อะโข, 2557) 
 ขณะเดียวกันความผูกพันต่อองค์กร คือการที่มีทัศนะคติทีดี เข้าใจค่านิยมเป้าหมายของ
องค์กรจากภายในแสดงออกมาสู่ภายนอกการกระทำที่สามารถอุทิศตนทำงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม
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ขององค์กร ควบคู่กับการเจริญเติบโตขององค์ต่อไปที่มี การดำเนินธุรกิจต่อไปโดยไม่ย้าย หรือลาออก
จากองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก หมายถึง การที่มีทัศนะคติ ความคิดด้านองค์กร
ของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อความผูกพัน 

2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ความเกี่ยวข้องกัน
ในระยะช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดเวลาต่อความรู้สึกที่มีให้กับองค์กร   

3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ต่อองค์กรที่
มีอยู่ภายใน ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตัว (เมธาวี ค้าเจริญ, 2558) 

 
ตารางท่ี 2 สรุปความหมายของความผูกพันต่อองค์กร  

นิยาม (Definition) ผู้ให้คำนิยาม 

- ความผูกพันต่อองค์กรคือการที่บุคคลมีส่วนเข้าไปร่วมลงทุน โดยเป็น
การใช้ เวลา ประสบการณ์ การศึกษา ในการลงทุนกับบุคคลเหล่านั้น
องค์กรย่อมมีการคาดหวังผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน ดังนั้นความ
ผูกพันจึงขึ้นอยู่กับระดับการลงทุนกับบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 

Backer (1960, อ้ า ง ถึ ง ใน 
วราญา วงคตันฮวด, 2560) 

- คือการที่สมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจในการเสียสละแรงกายแรงใจ
ในการทุ่มเทเพ่ือองค์กร และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร  

Kanter (1968, อ้ า ง ถึ ง ใน 
วราญา วงคตันฮวด, 2560) 

- คือการที่สมาชิกในองค์กรมีความรู้สึกเชิงบวกกับองค์กร ไม่มี
ความรู้สึกเชิงลบกับองค์กร เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับ
องค์กรนั้นๆ ซึ่งหากเกิดความผูกพันขึ้นแล้วนั้นจะทำให้เกิดความตั้งใจ
ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ื อให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

Sheldon (1970, อ้างถึงใน 
วราญา วงคตันฮวด, 2560) 

- หมายถึงความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวแน่นระหว่างสมาชิกในองค์กรกับ
องค์กร ทำให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดความเต็มใจในการอุทิศตนเพ่ือให้
องค์กรเติบโตและก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ซึ่งถือเป็นการแสดงออกที่มากกว่า
ความจงรักภักดี 

Mowday et al. (1979, 
อ้างถึงใน รัชดา เหมปฐวี, 
2559) 
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ตารางท่ี 2 สรุปความหมายของความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ) 

นิยาม (Definition) ผู้ให้คำนิยาม 

- หมายถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีความเต็มใจในการ
อุทิศประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ทุ่มเททำงาน และมีความต้องการรักษาซึ่งความเป็นสมาชิก 

Steers (1977, อ้างถึงใน   
รัชดา เหมปฐวี, 2559) 

- หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ เป็นการลงทุนทาง
กายและทางสติปัญญา ทำให้บุคคลนั้นมีสถานภาพที่ดีขึ้น ให้ความ
เป็นอิสระทางอาชีพ จนทำให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สามารถละทิ้งองค์กรไป
ได้ แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอดีๆ จากองค์กรอื่นก็ตาม  

Hrebiniak and Alutto 
(1972, อ้างถึงใน ภูมิพัฒน์ 
สิทธิบัญชากร, 2560) 

- หมายถึงความผูกพันในงานที่ได้แสดงออกมาจากจิตใจ เป็นการ
มุ่งเน้นในการทำหน้าที่ของตนเองให้ประสบความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนเครื่องควบคุมสมาชิกให้ทำงานตามหน้าที่
ของตน เมื่อสมาชิกมีความผูกพันจะมีการแสดงออกทางร่างกาย 
ความคิด และอารมณ์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  

Kahn (1990, อ้างถึงใน 
ปัทมา เจริญพรพรหม, 
2558) 

- หมายถึงความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน มีเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรและการดำเนินงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยประกอบไปด้วยความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ และความรู้สึกรัก ผูกพัน จงรักภักดีต่อองค์กร  

Buchanan (1974, อ้างถึง
ใน พิรงรอง โชติธนสกุล, 
2559) 

- หมายถึงความผูกพันในงาน เกิดจากสภาวะจิตใจด้านบวกของ
พนักงาน ประกอบไปด้วยกระบวนการคิด อารมณ์ และพละกำลัง
ระดับสูง นำไปสู่การปรับใช้ในการทำงาน และความเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์กร 

Hocker and Ley (2008, 
อ้างถึงใน ปัทมา เจริญพร
พรหม, 2558) 
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ตารางท่ี 2 สรุปความหมายของความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ) 

นิยาม (Definition) ผู้ให้คำนิยาม 

- หมายถึงทัศนคติเชิงบวก ค่านิยม ที่มีอยู่ในสมาชิกขององค์กรตั้งแต่
ระดับพนักงานไปจนถึงระดับองค์กร โดยสมาชิกที่มีความผูกพันใน
งานจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจและการทำงานร่วมกันกับ
เพ่ือนสมาชิกเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ในขณะเดียวกัน
องค์กรก็ต้องรักษาและเสริมสร้างความผูกพันในงานเพ่ิมด้วยซึ่ งต้อง
อาศัยความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

Robinson et al., (2004 , 
อ้างถึงใน ปัทมา เจริญพร
พรหม, 2558) 

- หมายถึงการปฏิบัติงานเป็นไปตามความถูกต้องและความเชื่อของ
สมาชิกนั้นๆ เกิดขึ้นด้วยความคิดและทัศนคติเชิงบวก ซึ่งประกอบไป
ด้วยพลังในการทำงาน ความเต็มใจและอุทิศตนในการทำงาน และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงาน โดยมีความมั่นคงทางอารมณ์และ
ระบบความคิด  

Schaufeli et al. (2002, 
อ้างถึงใน ปัทมา เจริญพร
พรหม, 2558) 

 

จากความหมายที่สรุปมาในตารางที่ 2 สามารถอธิบายความหมายของคำว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร หมายถึง การที่พนักงานในองค์กรมีรู้สึกเชิงบวกกับองค์กร เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานคนนั้น
ทำงานในองค์กรได้เป็นระยะเวลานาน จนมีผลทำให้เกิดความจงรักภักดี ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ
ทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางได้ดังนี้ 

1. ความผูกพันที่เกี่ยวกับพฤติกรรม คือการแสดงออกทางการกระทำและความคิดของ
พนักงานโดยพยายามและตั้งใจทำงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ความผูกพันที่เก่ียวกับความรู้สึกและทัศนคติ คือความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร    
โดยมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร มีเป้าหมาย ความเชื่อและค่านิยมไปในทิศทางเดียวกับองค์กร 
จนสามารถทุ่มเทกำลังกายและอุทิศตนเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จด้วยความเต็มใจ 

1.2 ความสำคัญและปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร 

 ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกที่สามารถเหนี่ยวรั้งให้พนักงานยังคงอยู่ในองค์กรไว้ได้  
โดยแบ่งประเภทของความผูกพันขององค์กรไว้ 3 ประเภท (Allen and Meyer, 1990) 

1. ความผูกพันเชิงอารมณ์ คือความรู้สึกที่พนักงานในองค์กรนำตนเองไปมีส่วนร่วมกับ
องค์กร ทุ่มเทพลังกายพลังใจ อุทิศตนเพื่อองค์กรด้วยความเต็มใจ 
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2. ความผูกพันเชิงการลงทุน คือความผูกพันที่คำนวณจากผลตอบแทนที่ได้รับ โอกาส 
และสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับจากองค์กร และรู้สึกเสียผลประโยชน์หากตัดสินใจลาออก 

3. ความผูกพันเชิงหน้าที่  คือความรู้สึกที่ตนเองตระหนักรู้ว่ามีหน้าที่และความ
รับผิดชอบใดบ้างที่ยังต้องดำเนินการอยู่ทำให้ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป 

ขณะเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความผูกพัน และสามารถแบ่งปัจจัยที่ผลักดันให้
เกิดความผูกพันได ้6 ด้านดังนี้ Hewitt Associates (2014, อ้างถึงใน บุญพร ศิริรัตนะ, 2554) 

1. บุคคล (People) ประกอบไปด้วยพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึง
ระดับผู้บริหาร 

2. งานหรือคุณค่า (Work / Value) ประกอบไปด้วยคุณค่าในการดำเนินงาน แรงจูงใจ
ภายในของพนักงาน ความเป็นสมาชิกในองค์กร รวมไปถึงทรัพยากรในการทำงาน 

3. โอกาสที่ได้รับ (Opportunities) คือโอกาสความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในองค์กร รวมถึงโอกาสที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพของตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร 

4. วิธีการหรือกระบวนการ (Processes and procedures) คือหลักการปฏิบัติและ
วิธีการในการทำงาน รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ขององค์กร ไปจนถึงการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

5. คุณภาพชีวิต (Quality of life) คือคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัว การทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงาน 

6. รางวัล โดยรวม (Compensation / Total rewards) ประกอบไปด้วย ค่าจ้าง 
ผลตอบแทน ประโยชน์ และสวัสดิการจากการทำงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
 ด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรสามารถจำแนกได้เป็น 4 ปัจจัยดังนี้ (Mowday 
et al. 1979, อ้างถึงใน สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์, 2560) 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ประกอบไปด้วย ความคาดหวังต่องาน ความ
ผูกพันทางจิตใจ ปัจจัยทางเลือกในงาน และลักษณะส่วนบุคคล 

2. ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational factor) ประกอบไปด้วย ขอบเขตของงาน                    
การนิเทศงาน ความสอดคล้องของเป้าหมาย ลักษณะขององค์กร และลักษณะของงานต่างๆ เช่น 
ความท้าทายในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน  

3. ประสบการณ์ทำงาน (Work experience) คือประสบการณ์ที่พนักงานจะได้รับจาก
การเข้าเป็นสมาชิกในองค์กร 

4. โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) ประกอบไปด้วย ขนาดขององค์กร
การรวมอำนาจ การกระจายอำนาจ การแบ่งสายการบังคับบัญชา 
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 ความผูกพันต่อองค์กร คือความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร โดยที่สมาชิกใน
องค์กรนั้นๆ มีค่านิยม ทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกลมกลืนกัน สมาชิกมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ตั้ งใจและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร โดยมี              
การแสดงออกดังต่อไปนี้ Steers and Porter (1983, อ้างถึงใน ภูมิพัฒน์ สิทธิบัญชากร, 2560) 

1. การเชื่อถืออย่างแรงกล้า และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
2. มีความเต็มใจและทุ่มเทอย่างมากเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
3. ความต้องการรักษาและดำรงอยู่ฐานะสมาชิกขององค์กร 

 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมีลักษณะ 7 ประการดังต่อไปนี้ 
Brewer and Lock (1995, อ้างถึงใน วราญา วงคตันฮวด, 2560) 

1. การที่บุคคลนั้นมีความเห็นและมีแนวคิดไปในทางเดียวกันกับองค์กร คือการที่บุคคล
นั้นรับรู้ค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ในการดำเนินงาน เมื่อมี        
ความเข้าใจและความเชื่อไปในทางเดียวกันแล้ว ทำให้เกิดการยอมรับค่านิยมนั้นๆ  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีและราบรื่นขึ้น 

2. การที่บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นในองค์กร คือรู้สึกมั่นใจในการจัดการ การดำเนินการ
ขององค์กรว่าองค์กรมีความยุติธรรมในการดำเนินงาน และทำให้พนักงานมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสใน
การพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

3. การที่บุคคลนั้นมีความพยายาม ทุ่มเทความสามารถ ทำงานอย่างเต็มใจเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อีกท้ังคอยปกป้ององค์กรจากการถูกคุกคามต่างๆ 

4. การที่บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงาน และได้เป็นส่วนหนึ่งที่
สามารถช่วยองค์กรแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับงานได ้

5. การที่บุคคลนั้นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อองค์กร ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมี
ความสุขในการทำงาน 

6. การที่บุคคลนั้นแสดงความคิดเห็นในลักษณะห่วงใยองค์กร ซึ่งมาจากความจงรักภักดี 
โดยเกิดจากมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจาก
คนในองค์กร  

7. การที่บุคคลนั้นรู้สึกได้ว่าองค์กรนี้มีความยุติธรรม โดยบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
องค์กร รับทราบข้อมูลต่างๆ  ขององค์กร รวมถึงการจัดการขององค์กรในการให้รางวัลหรือสิ่ง       
ตอบแทนพนักงานต่างๆ ซึ่งเกิดจากพนักงานปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามที่องค์กรได้    
คาดหวังไว้  
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ความผูกพันขององค์กรสามารถคาดการณ์ได้ว่าสมาชิกในองค์กรคนใดจะตัดสินใจทำงานต่อ
หรือลาออก เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากกว่าเรื่องความพึงพอใจในงาน ดังเหตุผลต่อไปนี้  Steers (1977: 
48, อ้างถึงใน กิติยา อินทรอุดม, 2556) 

1. ความผูกพันต่อองค์กร มีลักษณะแนวความคิดที่ครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจ    
ในงาน สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์โดยทั่วไปที่พนักงานตอบสนองต่อองค์กรโดยส่วนรวม แต่ความ     
พึงพอใจในงานจะสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่องานในมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น 

2. ความผูกพันต่อองค์กรมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่งสะท้อนถึง      
ผลการตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่หนึ่งเท่านั้น 

3. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นเครื่องมือชี้วัดถึงประสิทธิภาพขององค์กรได้ดี 
นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยแบ่งองค์ประกอบ

ดังกล่าวออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 

ความชำนาญในการทำงานตามระยะเวลางาน สถานภาพสมรส เป็นต้น 
2. ลักษณะงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ความท้าทาย ความหลากหลายของงาน 

โอกาสมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านต่างๆ งานที่แสดงให้
พนักงานเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในตำแหน่งรวมถึงได้รับผลตอบแทนที่มากข้ึนด้วย 

3. ประสบการณ์จากการทำงาน (Work Experience) ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อ
องค์กร ความเชื่อถือไว้วางใจต่อองค์กรว่าสามารถทำงานต่อไปได้ในระยะยาว การรู้สึกว่าตนเองมี
ความสำคัญต่อองค์กร การได้รับการยอมรับจากองค์กรและบุคคลในองค์กร เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 ลักษณะนี้ มีความสัมพันธ์กันและ
มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้สมาชิกในองค์ยอมรับ แบบแผน ค่านิยม 
และความเชื่อต่างๆ ส่งผลให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และมีความปรารถนาที่จะอยู่ใน
องค์กรต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 แบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรและผลของความผูกพันต่อองค์กรของ 

สเตียร์ (1977: 48, อ้างถึงใน กิติยา อินทรอุดม, 2556)  
 

จากการศึกษาความสำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความหมายสามารถ
อธิบายได้ว่า ความผูกพันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถคาดเดาถึงการดำรงอยู่ต่อของพนักงานในองค์กรนั้นๆ 
ดังนั้นผู้บริหารในองค์กรจำเป็นต้องวางแผนและหาแนวทางเพ่ือให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ให้มากที่สุด เพ่ือสามารถนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ในระยะยาว โดยสรุป
ความสำคัญและปัจจัยได้ดังนี้  

1. ด้านบุคคล คือความรู้สึก ความผูกพันทางด้านจิตใจของสมาชิกในองค์กร  ที่เชื่อมั่น
และทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในองค์กร 

2. ด้านองค์กร คือองค์กรมีความน่าเชื่อถือ มีการกำหนดวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
สามารถทำให้สมาชิกในองค์กรมองเห็นอนาคตของตนได้อย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ และแนวทาง        
ในการดำเนินกิจการสอดคล้องกับความเชื่อของสมาชิกในองค์กร 

3. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า คือการให้โอกาสสมาชิกในองค์กรแสดงความสามารถ
ของตน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี รวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้และฝึกฝน
ความสามารถให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 

 

ลักษณะส่วน
บุคคล 

ลักษณะงาน 

ประสบการณ์ 

 

ความผูกพันต่อองค์กร 

      1. ปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร 

      2. ตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 

      3. มาทำงานสม่ำเสมอ 

      4. มีความพยายามในการทำงาน 

      5. รักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

           ปรารถนา ผกาแก้ว (2561) ได้ศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเพ่ือเป็นการเสนอแนวทางการจัดการงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสม สำหรับแนวทางในการทำงานร่วมกันกับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชันเอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยการวิจัยในครั้งนี้ทำการรวบรวมข้อมูล
โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยสุ่มตัวอย่างในกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจำนวน 10 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรต่างๆ  ในการวิจัย 
ได้แก่ การศึกษาระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและระดับความผูกพันต่อองค์กรและใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 's product-moment Correlation Coefficient) สถิติ t-test 
และการวิ เคราะห์ถดถอยพหู แบบขั้นตอน  (Multiple Regress Analysis) เป็ น เครื่องมือใน              
การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชันเอ็กซ์
และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติแบบปรับตัว
แบบมุ่งเน้นความสำเร็จและแบบลำดับชั้นอยู่ในระดับมาก โดยลำดับถัดมาคือระดับการรับรู้วัฒนธรรม
แบบลำดับชั้นมากที่สุด ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมากส่วนความ
ผูกพันต่อเนื่องและความผูกพันในบรรทัดฐานอยู่ในระดับปานกลาง โดยการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 
4 แบบ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างไรก็ตามการรับรู้วัฒนธรรมแบบเครือญาติเป็น
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดสำหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ รายได้ต่อเดือน อายุงาน สถานภาพ (โสดหรือสมรส) 
สวัสดิการต่างๆ โดยพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจะมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงาน       
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายพบว่า การรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติส่งผลทำให้ความผูกพันต่อองค์กรของทั้งพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเพ่ิมขึ้นในขณะที่การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบอ่ืนไม่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้อายุงานและสวัสดิการขององค์กรด้านทุนการศึกษายังส่งผลให้ความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายแต่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ดังนั้นองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร ควรให้ความสนใจ
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และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติในทั้งพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่ม           
เจนเนอเรชั่นวาย และหากต้องการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรสำหรับพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
ควรตระหนักถึงสวัสดิการด้านทุนการศึกษาและวางแผนเรื่องปัจจัยการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
เพ่ือให้ทำงานได้อย่างยาวนานและมีความสุข 

เมธาวี ค้าเจริญ (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของพนักงานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตหนองแขม ประชากรใน
การใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 
146 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย และแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร หลังจากนั้น                  
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์        
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขของบุคคล โดยส่วนใหญ่มีระดับความสุขเทียบเท่าคนทั่วไป 
จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 ลำดับถัดไปเป็นระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
35.62 และส่วนที่เหลืออยู่ในระดับมีความสุขมากกว่าคนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.70 ด้านระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรผลทลสอบอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรู้สึก และลำดับถัดมาอยู่ในระดับที่เท่ากัน 
คือ ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม  และส่วนสุดท้ายด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขของพนักงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานเขตหนองแขม พบว่าความสุขของพนักงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ในระดับต่ำ 
 อนันต์ธนา สามพุ่มพวง (2558) ได้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่  ร้อยละ ค่ามัชฌิม      
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เรียงลำดับค่าจากมากไปน้อยได้     
ปัจจัยจูงใจรองลงมาคือด้านปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยรวมทั้งความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการครูฯ โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับมาก ส่วนการเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้ผลคือ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ลำดับถัดมาคือ 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรและด้านความเชื่อมั่นและ     
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สิริกร สุขสุดไพศาล และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล (2556) ได้ศึกษาการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร    
โดยมีประชากรที่คือข้าราชการพลเรือนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 80,506 คน โดยทำ
การรวบรวมข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการทำสอบพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และพบตัวแปรที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานครในด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ได้แก่ ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและลักษณะความเป็นเพศชายที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
.01 และ .05 ตามลำดับในขณะที่ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติด้าน
การยอมรับนับถือด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านความ
รับผิดชอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับ
นับถือด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนด้านความรับผิดชอบและ
ลักษณะความเป็นเพศชาย 

โยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การ และความสุขของพนักงาน  เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์การของพนักงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน          
เป็นพนักงานของ บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และ
ต่อมานำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแปรปรวน และทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD  

สรุปผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 
ปี มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส โดยอายุในการทำงานมากกว่า 5 ปี และมี
เงินเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท ด้านระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมิติเน้นความสำเร็จมีค่าเฉลี่ยมากสี่สุด ถัดมาคือ มิติเน้นไมตรีมันพันธ์ มิติเน้น
สัจจะแห่งตน และมิติเน้นให้ความสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่าพนักงานมีระดับความสุขในการทำงาน
โดยรวมอยู่ในปานกลาง และระดับความสุขในการทำงานแตกต่างกันตามระยะเวลาการทำงาน และ
อัตราเงินเดือน สามารถอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของความสุขในการทำงานของพนักงาน        
ร้อยละ 49.8 ได้แก่มิติ เน้นให้ความสำคัญกับบุคลากร และมิติเน้นความสำเร็จ ร้อยละ  50.2           
เป็นผลเกิดขึ้นจากตัวแปรอื่น 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของ
พนักงาน ประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามภาพท่ี 1  

    ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
   (Independent Variable)       (Dependent Variable) 
 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์              
ของพนักงานชาวไทย 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุงานในองค์กร 
- สถานภาพ 

  

  

ความผูกพันของพนักงานชาวไทย 
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น 

(Engagement of Thai employees’ 
in Japanese Companies) 

 

  

  

 

วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น 
 

- อัตราการลาออกจากงาน 

(Turnover Rate) 
- การจ้างงานตลอดชีพ 

(Lifetime Employment) 
- ความทุ่มเทในการทำงาน

เพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ 

(Dedication to company 
success) 

 

  

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



  
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีดำเนินการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการเก็บ
รวบรวมตามลำดับดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 

คือ บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นที่ตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บข้อมูลจากการสำรวจ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น รวบรวมข้อมูลเพ่ือนำไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
สุดท้ายจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผล เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร
ญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาว

ไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 บริษัท บริษัทละ 40 คน รวมเป็นจำนวน 400 คน 

 

3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

ด้านการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนจึงได้ใช้วิธีการคำนวณ
โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) โดยกำหนดค่ าความเชื่ อมั่นที่ ร้อยละ 95 และค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้จำนวน 400 คน (โยษิตา กฤตพรพินิต, 2557) ดังนี้ 

 

   สูตร    n = 
P (1−P)Z2

d2  

 

กำหนดให้ n แทน  จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

  P แทน  สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม (0.5) 

  Z แทน  ระดับความเชื่อม่ันที่กำหนดไว้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  
   0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ ร้อยละ 95) 

  d แทน  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05) 

แทนค่าในสูตร    n = 
P (1−P)Z2

d2  

 

    n = 
0.5 (1−0.5)(1.96)2

(0.05)2  
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    n = 
0.2.5 (3.8416)

0.0025
 

 

    n = 
0.9604

0.0025
 

 

    n = 384.16 ~ n = 385 

จากการแทนค่าในสูตรได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 385 คน ผู้ศึกษาได้ทำ        
การเก็บข้อมูลจำนวน 400 คน เนื่องจากเพ่ือความสะดวกในการดำเนินการวิเคราะห์ผลของข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ คือพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำนวน 400 คน โดยจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแบบเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคำนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากรบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนครบตามจำนวนที่ต้องการ โดยสำรวจจาก 10 
บริษัท บริษัทละ 40 คน รวมเป็นจำนวน 400 คน 

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล          

ซึ่งแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ โดยมีเนื้อหาแบ่งแบบสอบถามชุดนี้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ด้านหัวข้อของข้อมูลลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

อายุ (แบ่งตามเจเนอเรชั่น) ระดับการศึกษา อายุงานในองค์กร สถานภาพ เป็นต้น  
4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องค์กร 
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น ปรับปรุงแบบสอบถามมาจากการวัดของ 

ปรารถนา ผกาแก้ว (2561) และ วนิดา พรพิรุฬห์ (2547) เป็นคำถามประเมินระดับความคิดเห็นของ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรญี่ปุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ทำ
เครื่องหมายในช่องที่ เป็นคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามทำการประเมินค่า 5 
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ระดับของไลเคิร์ท (Likertt’s Five Rating Scale) โดยระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 
ระดับความคิดเห็น 4 = เห็นด้วย, ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = ไม่เห็น
ด้วย และระดับความคิดเห็น 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และในคำถามเชิงลบทำการประเมินค่า 5 ระดับ
ของไลเคิร์ท โดยระดับความคิดเห็น 5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 = ไม่เห็นด้วย, 
ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = เห็นด้วย และระดับความคิดเห็น           
1 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านความผูกพันต่อองค์กร ปรับปรุงลักษณะการประเมินมาจากการวัดของ        
กุณฑิกา อะโข (2557) และ ปัทมา เจริญพรพรหม (2558) โดยผู้ตอบแบบสอบถามทำงานอยู่ใน
ปัจจุบัน ทำเครื่องหมายในช่องที่เป็นคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามทำการ
ประเมินค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท โดยระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น     
4 = เห็นด้วย, ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = ไม่เห็นด้วย และระดับ
ความคิดเห็น 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และในคำถามเชิงลบทำการประเมินค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท 
โดยระดับความคิดเห็น 5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 = ไม่เห็นด้วย, ระดับความ
คิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = เห็นด้วย และระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด้วย    
อย่างยิ่ง  

โดยข้อคำถามในส่วนนี้มีด้วยกันรวม 46 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อคำถามด้านอัตรา
การลาออกจากงาน จำนวน 15 ข้อ ด้านการจ้างงานตลอดชีพ จำนวน 11 ข้อ และด้านการทุ่มเทใน
การทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ จำนวน 15 ข้อ 

4.3 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 นั้นใช้การอ่านค่าแบบสอบถามทำการประเมินค่า 5 ระดับของ

ไลเคิร์ท ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ตารางเกณฑ์การอ่านคะแนนของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ระดับความคิดเห็น คำถามเชิงลบ คำถามเชิงบวก 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 
เห็นด้วย 2 4 
ปานกลาง 3 3 
ไม่เห็นด้วย 4 2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 
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สูตรการหาค่าพิสัย (Range) `เพ่ือจัดระยะห่างของช่วงชั้นตามสูตร (รัตนา ศิริพานิช, 2537) 
ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น    =    คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด    =    5 – 1    =    0.8                                      
5                                        จำนวนชั้น                        5 

 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งระดับคะแนนแบบสอบถามทั้ง 5 ระดับ ข้างต้น โดยใช้

คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อเป็นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 คะแนนระดับน้อยที่สุด (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 คะแนนระดับน้อย (ไม่เห็นด้วย) 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 คะแนนระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 คะแนนระดับมาก (เห็นด้วย) 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 คะแนนระดับมากท่ีสุด (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

 
5. การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีศึกษาและค้นคว้า ทฤษฎี เอกสาร 

บทความ และผลงานวิจัยต่างๆ มากมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร และความผูกพัน 
เพ่ือนำเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยการนำแบบสอบถามที่จัดทำข้ึนโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมกับแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน เพ่ือร่วมตรวจสอบความถูกต้องและ              
ความ เที่ ย งต รงขอ ง เนื้ อ ห า โดย ใช้ วิ ธี  IOC (Index of Item Objective Congruence) มี ค่ า              
IOC = 0.63 โดยข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปสามารถนำไปทดลองใช้ได้ และข้อคำถาม
จำนวน 4 ข้อที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แนะนำมาปรับปรุง    
แก้ไขแบบสอบถามและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 

2. นำแบบสอบถามที่ ได้ทำการปรับปรุงแล้ว  ทดสอบโดยการทดลองเก็บข้อมูล       
(Pre-test) กับประชาการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Pilot Study) รวมจำนวน 30 ชุด จากนั้นข้อมูลนำมา
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วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.947 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมากจึงถือว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ และนำแบบสอบถามไปใช้ในการศึกษาได้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 

  
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผ่านเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้ร่วมงานในบริษัทร่วมการค้าที่ส่วนใหญ่ทำงานในองค์กรข้ามชาติญี่ปุ่น เพ่ือขอความช่วยเหลือในการ
ตอบแบบสอบถาม และส่งต่อแบบสอบถามให้พนักงานในองค์กรตอบแบบสอบถาม โดยมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การศึกษาเท่านั้นและข้อมูลทั้งหมดถือเป็นความลับ 

 
7. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล และนำไปลงรหัสด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และความผูกพันของพนักงานชาวไทยต่อองค์กรโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือนำข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติการหาค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานชาวไทยในองค์กรข้ามชาติญี่ปุ่น โดยจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยการใช้ t-
test และ F-test (One Way ANOVA) 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมุติฐานคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4. ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะจากการเก็บแบบสอบถาม ได้นำมารวบรวมและเรียบเรียงใน
ลักษณะการบรรยาย 

5. กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 0.05 



  
 

 
 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน นำมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยกำหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
n  แทน จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
×̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
t  แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
Sig.  แทน ความน่าจะเป็นสำหรับบอกค่านัยสำคัญทางสถิต ิ
*  แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลตามจุดประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการนำเสนอ 
ออกเป็น 3 ตอน ตามลำดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพัน

ต่อองค์กร 
ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 

36 
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1. ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งานในองค์กร และสถานภาพ มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 144 36.0 
หญิง 256 64.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเป็นเพศชาย จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
Gen B (เกิดในช่วงพ.ศ. 2489-2507) 5 1.3 
Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522) 74 18.5 
Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) 321 80.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน Gen Y 
(เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมา มีอายุอยู่ใน Gen X 
(เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522) จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และมีอายุอยู่ใน Gen B (เกิด
ในช่วงพ.ศ.2489-2507) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 6 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 5.0 
ปริญญาตรี 304 76.0 
ปริญญาโท 75 18.8 
ปริญญาเอก 1 0.3 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมา มีระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 75 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 

ตารางท่ี 7 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุงานในองค์กร 

อายุงานในองค์กร จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 15 3.8 
1-5 ปี 154 38.5 
5-10 ปี 152 38.0 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 79 19.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุงานในองค์กร 1-5 

ปี จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี จำนวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.0 มีอายุงานในองค์กรมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และมี
อายุงานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
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ตารางท่ี 8 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

โสด 266 66.5 
สมรส 126 31.5 
หม้าย/หย่าร้าง 8 2.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา มีสถานภาพสมรส จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 

2. ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ความผูกพันของพนักงานชาวไทย 
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น 

ค่าเฉลี่ย 
(×̅) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 
ความผูกพัน 

ด้านอัตราการลาออกจากงาน 3.36 0.45 ปานกลาง 
ด้านการจ้างงานตลอดชีพ 3.39 0.59 ปานกลาง 
ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ 

3.59 0.64 มาก 

ภาพรวม 3.45 0.50 มาก 
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม พบว่า มีความผูกพันในระดับมาก (×̅ = 3.45, 
S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความ
ทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ (×̅ = 3.59, S.D. = 0.64) ด้านการจ้างงาน
ตลอดชีพ (×̅ = 3.59, S.D. = 0.64) และด้านอัตราการลาออกจากงาน (×̅ = 3.36, S.D. = 0.45) 
ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านอัตราการลาออกจากงาน 

ด้านอัตราการลาออก
จากงาน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

1. มีทัศนคติเชิงบวกต่อ  85 188 101 20 6 3.82 0.88 มาก 
องค์กรที่ กำลังทำงาน 
ส่งผลให้ตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที ่ 

(21.3) (47.0) (25.3) (5.0) (1.5) 
   

2. การทำงานกับองค์กร 29 104 174 72 21 3.12 0.96 ปานกลาง 
เดิมตลอดไป เป็นสิ่งที่
ทำให้มีก้าวหน้าในการ
ทำงาน  

(7.3) (26.0) (43.5) (18.0) (5.3) 
   

 3. ให้ความสนใจกับ 67 206 109 18 0 3.81 0.76 มาก 
อนาคตขององค์กรเป็น
อย่างมาก  

(16.8) (51.5) (27.3) (4.5) (0.0) 
   

4. รู้สึกว่าปัญหาของ 42 215 115 21 7 3.66 0.80 มาก 
องค์กรคือปัญหาของตน (10.5) (53.8) (28.8) (5.3) (1.8) 

   

5.องค์กรมีความยืดหยุ่น 46 170 147 23 14 3.53 0.90 มาก 
ทำให้ รู้สึก ไม่อึดอัดใจ
หรือเคร่งครัดจนเกินไป  

(11.5) (42.5) (36.8) (5.8) (3.5) 
   

6. องค์กรส่งเสริมให้ 44 148 143 49 16 3.39 0.97 ปานกลาง 
ส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในองค์กร  

(11.0) (37.0) (35.8) (12.3) (4.0) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านอัตราการลาออกจากงาน (ต่อ) 

ด้านอัตราการลาออก
จากงาน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

7. องค์กรส่งเสริมให้ 43 156 136 46 19 3.40 0.99 ปานกลาง 
พนักงานมีความคิดและ
ทำงานอย่างอิสระ  

(10.8) (39.0) (34.0) (11.5) (4.8)    

8. รู้สึกไม่ดีหากลาออก 25 160 133 55 27 3.25 1.00 ปานกลาง 
จากองค์กรนี้  แม้จะได้
โอ ก า ส ที่ ดี ก ว่ า จ า ก
องค์กรอื่น  

(6.3) (40.0) (33.3) (13.8) (6.8) 
   

9. รู้สึกไม่มีทางเลือกจึง 5 56 125 161 53 3.50 0.93 มาก 
ต้องทำงานในองค์กรนี้
ต่อไป   

(1.3) (14.0) (31.3) (40.3) (13.3) 
   

10. มีเหตุสดุวิสัยจึงเป็น  21 149 182 31 17 3.32 0.86 ปานกลาง 
สาเหตุให้คิดลาออกจาก
องค์กร   

(5.3) (37.3) (45.5) (7.8) (4.3) 
   

11. สามารถสร้างความ  59 208 125 4 4 3.79 0.74 มาก 
ก้าวหน้าให้กับตนเองได้
ไ ม่ ว่ า จ ะ ท ำ ง า น ใน
องค์กรใดก็ตาม  

(14.8) (52.0) (31.3) (1.0) (1.0) 
   

12. การเปลี่ยนงาน  31 177 133 46 13 2.58 0.91 น้อย 
หลายที่สามารถทำให้ได้
ค่ าตอบแทนเพิ่ มมาก
ขึ้น  

(7.8) (44.3) (33.3) (11.5) (3.3) 
   

13.รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงาน  53 155 130 46 16 2.54 0.99 น้อย 
หรือหั วหน้ างานที่ ไม่
ส่งเสริมเป็นปัจจัยหลัก
ในการคงอยู่หรือไม่กับ
องค์กร  

(13.3) (38.8) (32.5) (11.5) (4.0) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านอัตราการลาออกจากงาน (ต่อ) 

ด้านอัตราการลาออก
จากงาน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

14. มีความพึงพอใจใน  28 182 135 44 11 3.43 0.88 มาก 
งานปัจจุบันและไม่คิด
เปลี่ยนงานใหม่  

(7.0) (45.5) (33.8) (11.0) (2.8)    

15.รู้สึกผิดหากตัดสินใจ  32 154 135 58 21 3.30 0.99 ปานกลาง 
ลาออกจากองค์กรนี้ใน
ขณ ะ ที่ อ งค์ ก รก ำลั ง
ประสบปัญหา  

(8.0) (38.5) (33.8) (14.5) (5.3) 
   

รวม 3.36 0.45 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงานในภาพรวม พบว่า มีความ
ผูกพันในระดับปานกลาง (×̅ = 3.36, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลำดับ   
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรที่กำลังทำงาน ส่งผลให้ตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่ (×̅ = 3.82, S.D. = 0.88) ให้ความสนใจกับอนาคตขององค์กรเป็นอย่างมาก (×̅ = 3.81, 
S.D. = 0.76) สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองได้ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรใดก็ตาม              
(×̅ = 3.79, S.D. = 0.74) รู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของตนเอง (×̅ = 3.66, S.D. = 0.80) 
องค์กรมีความยืดหยุ่นทำให้รู้สึกไม่อึดอัดใจหรือเคร่งครัดจนเกินไป (×̅ = 3.53, S.D. = 0.90) รู้สึก   
ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำงานในองค์กรนี้ต่อไป (×̅ = 3.50, S.D. = 0.93) มีความพึงพอใจในงาน
ปัจจุบันและไม่คิดเปลี่ยนงานใหม่ (×̅ = 3.43, S.D. = 0.88) องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดและ
ทำงาน   อย่างอิสระ (×̅ = 3.40, S.D. = 0.99) องค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในองค์กร (×̅ = 3.39,  S.D. = 0.97) มีเหตุสุดวิสัยจึงเป็นสาเหตุให้คิดลาออกจากองค์กร (×̅ = 3.32,            
S.D. = 0.86) จะรู้สึกผิด หากตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ในขณะที่องค์กรกำลังประสบปัญหา        
(×̅ = 3.30, S.D. = 0.99) รู้สึกไม่ดีหากลาออกจากองค์กรนี้ แม้จะได้โอกาสที่ดีกว่าจากองค์กรอ่ืน     
(×̅ = 3.25, S.D. = 1.00) เชื่อว่าการทำงานกับองค์กรเดิมตลอดไป เป็นสิ่งที่ทำให้มีก้าวหน้าในการ
ทำงาน (×̅ = 3.12, S.D. = 0.96) เชื่อว่าการเปลี่ยนงานหลายที่สามารถทำให้ได้ค่าตอบแทนเพ่ิมมาก
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ขึ้น (×̅ = 2.58, S.D. = 0.91) และรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ไม่ส่งเสริมเป็นปัจจัยหลักใน
การคงอยู่กับองค์กร (×̅ = 2.54, S.D. = 0.99) ตามลำดับ 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านการจ้างงานตลอดชีพ 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

1. วัฒนธรรมการจ้างงาน  75 181 115 25 4 3.75 0.87 มาก 
ตลอดชีพขององค์กรญี่ปุ่น
มี ผ ล ท ำให้ พ นั ก งาน มี
ความรู้สึกมั่ นคงในการ
ทำงาน   

(18.8) (45.3) (28.8) (6.3) (1.0) 
   

2. ระบบอาวุโสเป็นสิ่งที ่ 17 150 143 71 19 3.19 0.94 ปานกลาง 
สามารถโน้มน้าวใจให้อยู่
กั บ อ ง ค์ ก ร ไ ด้ น า น 
เนื่องจากความเช่ือมั่นใน
การปรับค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าอื่นๆที่จะ
เกิดขึ้นในองค์กร  

(4.3) (37.5) (35.8) (17.8) (4.8) 
   

3. ความมั่นคงขององค์กร  69 188 121 13 9 3.74 0.86 มาก 
เป็นหลักประกันในการ
ท ำ งาน กั บ อ งค์ ก ร จ น
เกษียณอาย ุ 

(17.3) (47.0) (30.3) (3.3) (2.3) 
   

4. องค์กรมีความมั่นคงใน  47 166 160 20 7 3.57 0.83 มาก 
การดำเนินงาน  (11.8) (41.5) (40.0) (5.0) (1.8) 

   

5. องค์กรพิจารณาเลื่อน  38 139 145 54 24 3.28 1.01 ปานกลาง 
ตำแหน่งกับผู้ที่อาวุโส  (9.5) (34.8) (36.3) (13.5) (6.0)    

6. องค์กรจ่ายเงินเดือนให ้ 29 149 137 65 20 3.26 0.98 ปานกลาง 
มากกว่ากับผู้อาวุโส  (7.3) (37.3) (34.3) (16.3) (5.0)    



  44 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านการจ้างงานตลอดชีพ (ต่อ) 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

7. องค์กรใหพ้นักงานมี  35 150 119 63 33 3.23 1.08 ปานกลาง 
โ อ ก า ส ไ ด้ ท ำ ง า น ใน
ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้
และเพิ่มประสบการณ์ใน
การทำงาน 

(8.8) (37.5) (29.8) (15.8) (8.3) 
   

8. ผู้บริหารในองค์กรของ  22 183 132 43 20 3.36 0.93 ปานกลาง 
ท่ า น พ ย า ย า ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับพนักงาน
ในองค์กรเพื่อเรียนรู้และ
เข้ า ใ จ ค ว า ม คิ ด ข อ ง
พนักงาน 

(5.5) (45.8) (33.0) (10.8) (5.0) 
   

9.ระบบการจ้างงานตลอด  24 183 134 42 17 3.39 0.91 ปานกลาง 
ชีพมีผลทำให้ได้ฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ
กับองค์กร  

(6.0) (45.8) (33.5) (10.5) (4.3) 
   

10. การทีอ่งค์กรเอาใส่ใจ  77 200 90 25 8 3.78 0.90 มาก 
ดูแลพนักงานรวมไปถึง
ครอบครัวของพนักงานทำ
ให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและ
ส าม า ร ถ ตั้ ง ใจ ท ำ งา น
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รได้ อย่ าง
เต็มที่  

(19.3) (50.0) (22.5) (6.3) (2.0)    
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านการจ้างงานตลอดชีพ (ต่อ) 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

11. องค์กรมีบำเหน็จ  52 79 115 38 116 2.78 1.39 ปานกลาง 
ให้แก่ผู้ที่ทำงานกับองค์กร
จนเกษียณอาย ุ 

(13.0) (19.8) (28.8) (9.5) (29.0) 
   

รวม 3.39 0.59 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการจ้างงานตลอดชีพในภาพรวม พบว่า มีความ
ผูกพันในระดับปานกลาง (×̅ = 3.39, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ การที่องค์กรเอาใส่ใจดูแลพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานทำให้
พนักงานรู้สึกมั่นคงและสามารถตั้งใจทำงานเพ่ือให้องค์กรได้อย่างเต็มที่  (×̅ = 3.78, S.D. = 0.90) 
วัฒนธรรมการจ้างงานตลอดชีพขององค์กรญี่ปุ่นมีผลทำให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน   
(×̅ = 3.75 , S.D. = 0.87) ความมั่นคงขององค์กรเป็นหลักประกันในการทำงานกับองค์กร               
จนเกษียณอายุ (×̅ = 3.74, S.D. = 0.86) องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินงาน (×̅ = 3.57,         
S.D. = 0.83) ระบบการจ้างงานตลอดชีพมีผลทำให้ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับองค์กร 
(×̅ = 3.39, S.D. = 0.91) ผู้บริหารในองค์กรพยายามสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานในองค์กรเพ่ือ
เรียนรู้และเข้าใจความคิดของพนักงาน (×̅ = 3.36, S.D. = 0.93) องค์กรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งกับ    
ผู้ที่อาวุโส (×̅ = 3.28, S.D. = 1.01) องค์กรจ่ายเงินเดือนให้มากกว่ากับผู้อาวุโส  (×̅ = 3.26 ,          
S.D. = 0.98) องค์กรให้พนักงานมีโอกาสได้ทำงานในต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์     
ในการทำงานของพนักงาน (×̅ = 3.23,  S.D. = 1.08) ระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวใจให้อยู่
กับองค์กรได้นาน เนื่องจากความเชื่อมั่นในการปรับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าอ่ืนๆ  ที่จะเกิดขึ้น
ในองค์กร (×̅ = 3.19, S.D. = 0.94) และองค์กรมีบำเหน็จให้แก่ผู้ที่ทำงานกับองค์กรจนเกษียณอายุ  
(×̅ = 2.78, S.D. = 1.39) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ 

ด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเรจ็ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

1. องค์กรพัฒนาและ  53 195 122 20 10 3.65 0.86 มาก 
ค้นหาวิธีการทำงานแนว
ใหม่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ก า ร ท ำ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

(13.3) (48.8) (30.5) (5.0) (2.5)    

2. ผู้บริหารในองค์กร  43 169 133 37 18 3.46 0.96 มาก 
ตั้งใจเรียนรู้และเข้าใจ
ความคิดของพนักงาน 
และนำไปแก้ ไขหรื อ
หาทางพัฒนาเพื่ อ ให้
อ ง ค์ ก ร ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จ  

(10.8) (42.3) (33.3) (9.3) (4.5) 
   

3. ร่วมมือกันทำงาน 68 227 92 13 0 3.88 0.72 มาก 
และพัฒนางานเพื่อให้
อ ง ค์ ก ร บ ร ร ลุ ต า ม
เป้าหมายขององค์กร  

(17.0) (56.8) (23.0) (3.3) (0.0) 
   

4. การตั้งใจทำงานและ 64 216 95 17 8 3.78 0.84 มาก 
ทุ่มเททำงานอย่างหนัก
จะท ำให้ ต น เอ งแล ะ
อ ง ค์ ก ร ป ร ะ ส บ
ความสำเร็จ  

(16.0) (54.0) (23.8) (4.3) (2.0) 
   

5.บรรยากาศหรือสภาพ 39 143 118 76 24 3.24 1.06 ปานกลาง 
แวดล้อมในองค์กรที่
เงียบขรึมและเงียบสงบ
มีส่วนช่วยให้การทำงาน
ด ำ เนิ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

(9.8) (35.8) (29.5) (19.0) (6.0)    
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ (ต่อ) 

ด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเรจ็ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

6.องค์กรมีพนักงานรุ่นพี ่ 48 167 136 35 14 3.50 0.94 มาก 
ทำหน้าที่คอยสอนงาน 
แบ่ งปั นความรู้ ต่ างๆ
เพื่อให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

(12.0) (41.8) (34.0) (8.8) (3.5) 
   

7. องค์กรขับเคลื่อนได้  69 198 113 13 7 3.77 0.83 มาก 
ด้วยการมีพนักงานที่
ก ระตื อ รื อ ร้ น ใน การ
ทำงานอยู่ตลอดเวลา  

(17.3) (49.5) (28.3) (3.3) (1.8) 
   

8. องค์กรค้นหาคำตอบ  52 190 127 18 13 3.63 0.88 มาก 
ให้ ถึ ง ที่ สุ ด ห า ก พ บ
ปัญหาในการทำงานเพื่อ
ลดโอกาสในการเกิดการ
ผิดพลาดในครั้งต่อไป  

(13.0) (47.5) (31.8) (4.5) (3.3) 
   

9. พร้อมท่ีจะทุ่มเท  66 218 98 12 6 3.82 0.80 มาก 
แรงกายแรงใจทำงานที่
ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
เพื่ อให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ  

(16.5) (54.5) (24.5) (3.0) (1.5) 
   

10. องค์กรมีรางวัลตอบ  44 170 135 34 17 3.48 0.95 มาก 
แทนหรือแรงจูงใจใดๆ 
ที่ ท ำ ให้ ท่ า น ทุ่ ม เท
ทำงาน  

(11.0) (42.5) (33.8) (8.5) (4.3) 
   

11. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 41 199 133 17 10 3.61 0.82 มาก 
ขององค์กรพร้อมทำทุก
อ ย่ า ง เพื่ อ ส นั บ ส นุ น
องค์กร  

(10.3) (49.8) (33.3) (4.3) (2.5)    
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ (ต่อ) 

ด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพื่อให้องค์กร
ประสบความสำเรจ็ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน ระดับ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

(×̅) มาตรฐาน 
(SD) 

ความผูกพัน 

12. องค์กรมีการตัดสิน 30 184 141 27 18 3.45 0.90 มาก 
ใจเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้
พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในองค์กร  

(7.5) (46.0) (35.3) (6.8) (4.5) 
   

13. มีความสุขและชอบ 41 187 139 17 16 3.55 0.88 มาก 
การทำงานในองค์กรนี้  (10.3) (46.8) (34.8) (4.3) (4.0) 

   

14. เต็มใจเสียสละ  29 208 117 31 15 3.51 0.88 มาก 
เวลา/ประโยชน์ส่วนตัว
เพื่อทำงานให้องค์กร  

(7.3) (52.0) (29.3) (7.8) (3.8) 
   

15. ยินดีและเต็มใจ  40 212 103 26 19 3.57 0.93 มาก 
ทำงานจนสำเร็จแม้จะ
เป็นเวลาเลิกงาน  

(10.0) (53.0) (25.8) (6.5) (4.8) 
   

รวม 3.59 0.64 มาก 

 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท    
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กร      
ประสบความสำเร็จในภาพรวม พบว่า มีความผูกพันในระดับมาก (×̅ = 3.59 , S.D. = 0.64)           
เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพยายามร่วมมือ
กันทำงานและพัฒนางานเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร (×̅ = 3.88, S.D. = 0.72) 
พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ     
(×̅ = 3.82, S.D. = 0.80) เชื่อว่าการตั้งใจทำงานและทุ่มเททำงานอย่างหนักจะทำให้ตนเองและ
องค์กรประสบความสำเร็จ (×̅ = 3.78, S.D. = 0.84) องค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยการมีพนักงานที่
กระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา (×̅ = 3.77, S.D. = 0.83) องค์กรพัฒนาและค้นหาวิธีการ
ทำงานแนวใหม่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (×̅ = 3.65, S.D. = 0.86) 
องค์กรค้นหาคำตอบให้ถึงที่สุด หากพบปัญหาในการทำงานเพ่ือลดโอกาสในการเกิดการผิดพลาดใน
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ครั้งต่อไป (×̅ = 3.63, S.D. = 0.88) รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมทำทุกอย่างเพ่ือสนับสนุน
องค์กร (×̅ = 3.61, S.D. = 0.82) ยินดีและเต็มใจทำงานจนสำเร็จแม้จะเป็นเวลาเลิกงาน (×̅ = 3.57, 
S.D. = 0.93) มีความสุขและชอบการทำงานในองค์กรนี้  (×̅ = 3.55,  S.D. = 0.88) เต็มใจเสียสละ
เวลา/ประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือทำงานให้องค์กร (×̅ = 3.51, S.D. = 0.88) องค์กรมีพนักงานรุ่นพ่ี         
ทำหน้าที่คอยสอนงาน แบ่งปันความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (×̅ = 3.50, 
S.D. = 0.94) องค์กรมีรางวัลตอบแทนหรือแรงจูงใจใดๆ ที่ทำให้พนักงานมีทุ่มเททำงาน (×̅ = 3.48, 
S.D. = 0.95) ผู้บริหารในองค์กรตั้งใจเรียนรู้และเข้าใจความคิดของพนักงาน  และนำไปแก้ไขหรือ
หาทางพัฒนาเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ  (×̅ = 3.46 , S.D. = 0.96) องค์กรมีลักษณะ           
การตัดสินใจเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร  (×̅ = 3.45 ,             
S.D. = 0.90) และบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เงียบขรึมและเงียบสงบมีส่วนช่วยให้   
การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (×̅ = 3.24, S.D. = 1.06) ตามลำดับ 

 

3. ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการศึกษาที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ
ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยใช้สถิติ         
t-test และ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95   
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 โดยกำหนดให้ 

H0 แทนสมมติฐานหลัก 

H1 แทนสมมติฐานรอง 
แบ่งออกเป็นสมมติฐานการศึกษาย่อยดังนี้ 

สมมติฐานการศึกษาที่ 1.1 

H0: เพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรไมแ่ตกต่างกัน 
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H1: เพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามเพศ 

ความผูกพันต่อองค์กร เพศ n ×̅ SD t df Sig.  
ด้านอัตราการลาออก ชาย 144 3.36 0.47 0.034 398 0.973 
จากงาน  หญิง 256 3.36 0.44 

   

ด้านการจ้างงาน ชาย 144 3.34 0.63 -1.294 398 0.197 
ตลอดชีพ  หญิง 256 3.42 0.56 

   

ด้านความทุ่มเทในการ ชาย 144 3.54 0.69 -1.109 398 0.268 
ทำงานเพ่ือให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ  

หญิง 256 3.62 0.61 
   

รวม ชาย 144 3.42 0.53 -0.968 398 0.334 
  หญิง 256 3.47 0.48 

   

 
จากตารางที่ 13 ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามเพศ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.334 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้าน  

ด้านอัตราการลาออกจากงาน  พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.973 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่ นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานไมแ่ตกต่าง
กัน  

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.197 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงานตลอดชีพไมแ่ตกต่างกัน  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้
คือ 0.268 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท 
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ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จไมแ่ตกต่างกัน  

สมมติฐานการศึกษาที่ 1.2 
H0: อายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรไมแ่ตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอาย ุ

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 

ด้านอัตราการ
ลาออกจากงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.781 2 0.891 4.381* 0.013 

ภายในกลุ่ม 80.695 397 0.203   
รวม 82.476 399    

 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.450 2 0.725 2.122 0.121 
ภายในกลุ่ม 135.607 397 0.342   

รวม 137.057 399    

ด้านความทุ่มเท
เพ่ือให้องค์กร

ประสบความสำเร็จ 

ระหว่างกลุ่ม 3.267 2 1.633 4.029* 0.019 
ภายในกลุ่ม 160.941 397 0.405   

รวม 164.208 399    
 
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.040 2 1.020 4.138* 0.017 
ภายในกลุ่ม 97.882 397 0.247   

รวม 99.923 399    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 14 ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ
ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอายุ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.017 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถพิจารณาแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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ด้านอัตราการลาออกจากงาน พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.121 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงานตลอดชีพไมแ่ตกต่างกัน  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้
คือ 0.019 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงาน จำแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 
 

อายุ 

 
 

×̅. 

Gen B (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

Gen Y(เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

  3.09 3.49 3.34 

Gen B (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

 

3.09 
   

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

 

3.49 
   

.15357* 

Gen Y (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

 

3.34 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 15 พบว่า พนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522)    
มีความผูกพันด้านอัตราการลาออกจากงานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen Y (เกิดในช่วง
พ.ศ. 2523-2540) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
จำแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 
 

อายุ 

 
 

×̅. 

Gen B (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

Gen Y (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

  3.53 3.78 3.55 
Gen B (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

 

3.53 
   

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

 

3.78 
   

.23245* 

Gen Y (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

 

3.55 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 16 พบว่า  พนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522)   

มีความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงานชาวไทย
ที่มีอายุใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม จำแนกตามอายเุป็นรายคู่ 

 
 

อายุ 
 
 

×̅. 

Gen B (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

Gen Y (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

  3.29 3.60 3.42 
GenB (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2489-2507) 

 

3.29 
   

Gen X (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2508-2522) 

 

3.60 
   

.17819* 

Gen Y (เกิดในช่วง 
พ.ศ. 2523-2540) 

 

3.42 
   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 17 พบว่า  พนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522)    

มีความผูกพันในภาพรวม มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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สมมติฐานการศึกษาที่ 1.3 
H0: ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่ น ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรไมแ่ตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่ น ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 

ด้านอัตราการ
ลาออกจากงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.948 2 0.474 2.309 0.101 
ภายในกลุ่ม 81.528 397 0.205   

รวม 82.476 399    
 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.208 2 0.604 1.766 0.172 
ภายในกลุ่ม 135.849 397 0.342   

รวม 137.057 399    

ด้านความทุ่มเทใน
งานเพ่ือให้องค์กร

ประสบความสำเร็จ 

ระหว่างกลุ่ม 2.384 2 1.192 2.925 0.055 
ภายในกลุ่ม 161.823 397 0.408   

รวม 164.208 399    
 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.258 2 0.629 2.531 0.081 

ภายในกลุ่ม 98.665 397 0.249   

รวม 99.923 399    
 
จากตารางที่ 18 ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 
0.081 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  

ด้านอัตราการลาออกจากงาน  พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.101 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น    
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ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการลาออกจากงาน         
ไมแ่ตกต่างกัน  

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.172 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมผีลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงานตลอดชีพไม่แตกต่างกัน  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้
คือ 0.055 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงาน      
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จไมแ่ตกต่างกัน  

 
สมมติฐานการศึกษาที่ 1.4 
H0: อายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรไมแ่ตกต่างกัน 
H1: อายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอายุงานในองค์กร 
 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 

ด้านอัตราการ
ลาออกจากงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.127 3 1.376 6.953* 0.000 

ภายในกลุ่ม 78.349 396 0.198   
รวม 82.476 399    

 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.311 3 0.437 1.275 0.282 

ภายในกลุ่ม 135.746 396 0.343   
รวม 137.057 399    
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอายุงานในองค์กร (ต่อ) 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านความทุ่มเทใน
งานเพ่ือให้องค์กร

ประสบความสำเร็จ 

ระหว่างกลุ่ม 9.147 3 3.049 7.786* 0.000 

ภายในกลุ่ม 155.061 396 0.392   
รวม 164.208 399    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.014 3 1.338 5.525* 0.001 

ภายในกลุ่ม 95.909 396 0.242   
รวม 99.923 399    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 19 ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามอายุงานในองค์กร พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 
0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  

ด้านอัตราการลาออกจากงาน พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.282 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมผีลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงานตลอดชีพไม่แตกต่างกัน  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้
คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาว
ไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความ
ทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
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ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงาน จำแนกตามอายุงานในองค์กรเป็น
รายคู่ 

 

อายุงานในองค์กร 
 

×̅. 

 

น้อยกว่า 1 ปี 
 

1-5 ปี 
 

5-10 ปี 

 

มากกว่า  
10 ปีขึ้นไป 

  3.34 3.24 3.44 3.46 

น้อยกว่า 1 ปี 3.34     

1-5 ปี 3.24     

5-10 ปี 3.44  .20441*   

มากกว่า 10 ปี 3.46  .22273*   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 20 พบว่า พนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป มีความผูกพันด้านอัตราการลาออกจากงานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 1-5 
ปี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
จำแนกตามอายุงานในองค์กรเป็นรายคู่ 

 

อายุงานในองค์กร 
 

×̅. 

 

น้อยกว่า 1 ปี 
 

1-5 ปี 
 

5-10 ปี 

 

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

  3.21 3.45 3.68 3.78 

น้อยกว่า 1 ปี 3.21     

1-5 ปี 3.45     

5-10 ปี 3.68 .46874* .22742*   

มากกว่า 10 ปี 3.78 .56917* .32784*   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 21 พบว่า พนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป มีความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงาน
ชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร น้อยกว่า 1 ปี และ1-5 ปี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม จำแนกตามอายุงานในองค์กรเป็นรายคู่ 

 

อายุงานในองค์กร 

 

×̅ น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 5-10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

 3.29 3.34 3.51 3.57 

น้อยกว่า 1 ปี 3.29     
1-5 ปี 3.34     
5-10 ปี 3.51  .17152*   
มากกว่า 10 ปี 3.57  .23231*   

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 22 พบว่า พนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป มีความผูกพันในภาพรวมมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 1-5 ปี ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 

สมมติฐานการศึกษาที่ 1.5 
H0: สถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรไมแ่ตกต่างกัน 
H1: สถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 

ด้านอัตราการ
ลาออกจากงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.394 2 2.197 11.171* 0.000 
ภายในกลุ่ม 78.082 397 0.197   

รวม 82.476 399    
 

ด้านการจ้างงาน 
ตลอดชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 2.561 2 1.281 3.780* 0.024 

ภายในกลุ่ม 134.496 397 0.339   

รวม 137.057 399    
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านความทุ่มเทใน
งานเพ่ือให้องค์กร

ประสบความสำเร็จ 

ระหว่างกลุ่ม 6.521 2 3.261 8.209* 0.000 

ภายในกลุ่ม 157.686 397 0.397   
รวม 164.208 399    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.102 2 2.051 8.498* 0.000 

ภายในกลุ่ม 95.821 397 0.241   
รวม 99.923 399    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 23 ความแตกต่างของระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ
ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามสถานภาพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท     
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน         
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพิจารณาแต่ละด้านได้ดังนี ้ 

ด้านอัตราการลาออกจากงาน พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.024 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงานตลอดชีพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้
คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเท
ในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงาน จำแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

สถานภาพ 
 

×̅ 
โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

3.30 3.51 3.11 
โสด 3.30    

สมรส 3.51 .21284*  .40225* 
หม้าย/หย่าร้าง 3.11    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 24 พบว่า  พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันด้านอัตรา      
การลาออกจากงานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการจ้างงานตลอดชีพ จำแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

สถานภาพ 
 

×̅ 
โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 
3.35 3.50 3.16 

โสด 3.35    
สมรส 3.50 .15740*   

หม้าย/หย่าร้าง 3.16    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 25 พบว่า  พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันด้านการจ้างงาน

ตลอดชีพมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
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ตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑลด้ านความทุ่ ม เทในการทำงาน เพื่ อให้ องค์กรประสบ
ความสำเร็จ จำแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

สถานภาพ 
 

×̅ 
โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 
3.50 3.78 3.68 

โสด 3.50    
สมรส 3.78 .27499*   

หม้าย/หย่าร้าง 3.68    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 26 พบว่า  พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันด้านความทุ่มเท
ในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ 

สถานภาพ 
 

×̅ 
โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 

3.38 3.60 3.31 
โสด 3.38    

สมรส 3.60 .21508*   
หม้าย/หย่าร้าง 3.31    

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 27 พบว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันในภาพรวม
มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 
สมมติฐานการศึกษาที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
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ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยกำหนดให้ 
 H0 แทนสมมติฐานหลัก 

H1 แทนสมมติฐานรอง 
สมมติฐานการศึกษา 
H0: วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย

ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
H1: วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยใน

บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตัวแปร 
ความผูกพันต่อองค์กร 

Pearson Correlation (r) Sig. 

ด้านอัตราการลาออกจากงาน 0.685* 0.000 
ด้านการจ้างงานตลอดชีพ 0.574* 0.000 
ด้านความทุม่เทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จ 

0.814* 0.000 

รวม 0.780* 0.000 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณ
ได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับ  
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  

ด้านอัตราการลาออกจากงาน พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านอัตราการลาออกจากงานมีความสัมพันธ์กับ   
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านการจ้างงานตลอดชีพมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน         
ต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑ ล            
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ  พบว่า ค่า Sig. ที่คำนวณ     
ได้คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านความทุ่มเท         
ในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05   

3. ด้านความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

จากการรวบรวมความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและความผูกพันของพนักงานชาวไทยนั้น ยกตัวอย่างความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

- “คนไทยในเรื่องการมีจิตสำนึกของการตั้งใจทำงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ยังมี
น้อยกว่าคนญี่ปุ่น” 

- “ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนั้นนายญี่ปุ่นจะค่อนข้างใส่ใจ และเข้มงวดในกระบวนการทำงาน
รวมถึงผลงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องประชุมและรายงาน” 

- “วัฒนธรรมคนญี่ปุ่นจะเคร่งครัด ใส่ใจรายละเอียด งานหนักและรับผิดชอบสูง ดังนั้น
ค่าตอบแทนจึงสมเหตุสมผล” 

- “บริษัทควรมีคนไทยที่ตำแหน่งใหญ่ไว้เพ่ือร่วมตัดสินใจกับคนญี่ปุ่น เพราะคนไทยจะเข้าใจ
คนไทยด้วยกันมากกว่า” 

- “วัฒนธรรมองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พนักงาน อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น” 
- “องค์กรญี่ปุ่นมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้งานที่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบ” 
- “การทำงานอย่างทุ่มเท และตรงไปตรงมา เป็นวินัยที่ดีในการทำงานของบริษัทญี่ปุ่น” 
- “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและไทย ต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน แล้วแต่ว่าองค์กรไหนจะปรับตัว

เข้าหากันได้มากน้อยเพียงใด จึงจะเกิดความสมดุลในการทำงาน ทั้งนี้จะต้องยึดหลักเหตุผล
เป็นที่ตั้ง”  

- “ค่าตอบแทนที่สูงกว่าของบริษัทญี่ปุ่น และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีส่วนสำคัญใน
การอยู่ต่อของพนักงานเพราะได้ทั้งเงินและประสบการณ์” 

- “ควรมีจัดให้พนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีโอกาสไปดูงานและฝึกฝนที่สำนักงานใหญ่
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือนำมาพัฒนาแล้วปรับวิธีการทำงาน” 
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- “ความเชื่อมั่นต่อบริษัท ความสุขของพนักงาน ผลตอบแทนที่ได้รับล้วนมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการจะอยู่ทำงานต่อหรือลาออกของพนักงาน” 

- “ระบบการทำงานของบริษัทข้ามชาติ มีความแน่นอนมากกว่าบริษัทไทย ทำให้มีความรู้สึก
มั่นคงมากกว่า” 

- “วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกับไทย ให้เกียรติกัน เน้นความสัมพันธ์มากกว่า
เอกสาร เคารพผู้ใหญ่ แต่เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้โอกาสเติบโตยังจำกัด เน้น
ความพยายามมากกว่าผลสำเร็จ” 

- “จากที่งานในบริษัทญี่ปุ่นมาตลอดคิดว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นดี แต่ใช้กับคนไทยไม่ได้
ทั้งหมด เพราะไม่ยืดหยุ่นพอ มีขั้นตอนมาก และวัฒนธรรมทำงานตลอดชีพหรือแบบอาวุโส 
อาจสร้างความขัดแย้งในองค์กรแทน เพราะไม่ได้วัดที่ผลงาน” 

- “เนื่องจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความแตกต่าง และสำคัญต่อไทยอย่างมากจึงควรให้ความจำเป็น
ในการให้ความรู้ต่อผู้ที่ทำงานกับองค์กรญี่ปุ่น และผู้ที่ทำงานกับองค์กรอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน เพ่ือ
เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจต่อการทำงานอย่างแท้จริง” 

- “องค์กรญี่ปุ่นมีความเป็นตัวตนของคนอยู่สูงมาก ซึ่งในบางเรื่องควรปรับให้เข้ากับให้เข้ากับ
คนไทยให้ได้อย่างเหมาะสม” 

- “วัฒนธรรมของคนไทยและคนญี่ปุ่นจริงๆ แล้วต่างกันมาก แต่ก็สามารถทำให้มีตรงกลางได้” 
- “องค์กรญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในไทยควรปรับบางสิ่งบางอย่างที่เข้มงวดจนเกินไป เป็นผลทำ

ให้คนไทยลำบากใจที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผย หรือปรึกษาสิ่งต่างๆ” 
- “ระบบในองค์กรยังค่อนข้างไม่ใส่ใจในความคิดเห็นของคนไทยเท่าไร” 
- “ถ้าองค์กรให้ความสำคัญของพนักงานทุกคนเท่าๆ กันก็จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกว่า

ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก็จะทำให้พนักงานรู้สึกรักองค์กรมากขึ้น และอยากทำทุก
อย่างเพ่ือองค์กร” 

- “วัฒนธรรมองกรญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ไม่อาจกล่าวได้เต็มปากว่ามีผลต่อความผูกพันของ
พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป หากญี่ปุ่นยุคก่อนไม่ยอมปรับตัวก็อาจจะทำ
ให้ทำงานกับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆได้ยาก” 

- “ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เน้นวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสิ่งนี้จะสร้างความผูกพันในองค์กรทำให้อัตรา
การลาออกของพนักงานลดลงซึ่งสามารถเห็นได้ในหลายๆบริษัททีม่ีอัตรา turn over ต่ำ” 

- “ไม่ควรยึดติดกับระบบอาวุโส ควรให้โอกาสคนรุ่นใหม่เสนอความคิดเห็น การยึดติดในระบบ
อาวุโสถือเป็นข้อด้อยของคนญี่ปุ่น” 

- “การเข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน และบริษัทญี่ปุ่นเองก็ควร
จะทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคนไทยด้วยเช่นกัน” 

 



  
 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในการดำเนินการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาการความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ได้สร้างขึ้น โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพ้ืนที่
ศึกษาคือบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็นส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ด้านหัวข้อของข้อมูลลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 

อายุ (แบ่งตามเจเนอเรชั่น) ระดับการศึกษา อายุงานในองค์กร สถานภาพ เป็นต้น  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น แบบสอบถามปรับปรุงมาจากการวัดของ 
ปรารถนา ผกาแก้ว (2561) และ วนิดา พรพิรุฬห์ (2547) เป็นคำถามประเมินระดับความคิดเห็นของ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรญี่ปุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ทำ
เครื่องหมายในช่องที่เป็นคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามทำการประเมินค่า         
5 ระดับของไลเคิร์ท (Likertt’s Five Rating Scale) โดยระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 
ระดับความคิดเห็น 4 = เห็นด้วย, ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = ไม่เห็น
ด้วย และระดับความคิดเห็น 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และในคำถามเชิงลบทำการประเมินค่า 5 ระดับ
ของไลเคิร์ท โดยระดับความคิดเห็น 5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 = ไม่เห็นด้วย, 
ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = เห็นด้วย และระดับความคิดเห็น           
1 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ด้านความผูกพันต่อองค์กร ปรับปรุงลักษณะการประเมินมาจากการวัดของ กุณฑิกา อะโข   
(2557) และ ปัทมา เจริญพรพรหม (2558) โดยผู้ตอบแบบสอบถามทำงานอยู่ในปัจจุบัน ทำ
เครื่องหมายในช่องที่เป็นคำตอบที่ตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามทำการประเมินค่า          
5 ระดับของไลเคิร์ท โดยระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 = เห็นด้วย, 
ระดับความคิดเห็น 3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = ไม่เห็นด้วย และระดับความคิดเห็น         
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และในคำถามเชิงลบทำการประเมินค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท โดยระดับ    
ความคิดเห็น 5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ระดับความคิดเห็น 4 = ไม่เห็นด้วย, ระดับความคิดเห็น         
3 = ปานกลาง, ระดับความคิดเห็น 2 = เห็นด้วย และระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

โดยข้อคำถามในส่วนนี้มีด้วยกันรวม 46 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อคำถามด้านอัตราการลาออก
จากงาน จำนวน 15 ข้อ ด้านการจ้างงานตลอดชีพ จำนวน 11 ข้อ และด้านการทุ่มเทในการทำงาน
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ จำนวน 15 ข้อ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

1.2 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยใน

บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตอบแบบสอบถามทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำ
ข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
ใช้การสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือนำข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติการหาค่าความถี่  (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในองค์กรข้ามชาติญี่ปุ่น โดยจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล โดยการใช้ 
t-test และ F-test (One Way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อ
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมุติฐานคือ              
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 0.05 สุดท้ายนำข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ
จากการเก็บแบบสอบถาม นำมารวบรวมและเรียบเรียงในลักษณะการบรรยาย 

 

สรุปผลการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สามารถสรุปผลได้จากแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400 คนคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ
เป็นเพศชาย จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 โดย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน      
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 
และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยที่มีอายุงานใน
องค์กร 1-5 ปี จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 
คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ 
องค์กร 
 2.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) พบว่า มีความผูกพันในระดับมาก (×̅ = 3.45, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ (×̅ = 3.59, S.D. = 0.64) ด้านการจ้างงานตลอดชีพ (×̅ = 3.59, S.D. = 0.64) 
และด้านอัตราการลาออกจากงาน (×̅ = 3.36, S.D. = 0.45) ตามลำดับ 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงานในภาพรวม พบว่ามีความผูกพันในระดับ
ปานกลาง (×̅ = 3.36, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 
3 อันดับ ได้แก่ มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรที่กำลังทำงานส่งผลให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่           
(×̅ = 3.82, S.D. = 0.88) มีความสนใจกับอนาคตขององค์กรเป็นอย่างมาก (×̅ = 3.81, S.D. = 0.76)     
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เชื่อว่าสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองได้ไม่ ว่าจะทำงานในองค์กรใดก็ตาม (×̅ = 3.79,      
S.D. = 0.74) ตามลำดับ 
 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงานเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ รู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ไม่ส่งเสริมเป็น ปัจจัย
หลักในการคงอยู่กับองค์กร (×̅ = 2.54, S.D. = 0.99) เชื่อว่าการเปลี่ยนงานหลายที่สามารถทำให้ได้
ค่าตอบแทนเพ่ิม มากขึ้น (×̅ = 2.58, S.D. = 0.91) และ เชื่อว่าการทำงานกับองค์กรเดิมตลอดไป 
เป็นสิ่งที่ทำให้มีก้าวหน้าในการทำงาน (×̅ = 3.12, S.D. = 0.96) ตามลำดับ  
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการจ้างงานตลอดชีพในภาพรวม พบว่ามีความผูกพันในระดับ
ปานกลาง (×̅= 3.39, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด    
3 อันดับ ได้แก่ การที่องค์กรเอาใส่ใจดูแลพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานทำให้พนักงานรู้สึก
มั่นคงและสามารถตั้งใจทำงานเพ่ือให้องค์กรได้อย่างเต็มที่ (×̅ = 3.78, S.D. = 0.90) วัฒนธรรม     
การจ้างงานตลอดชีพขององค์กรญี่ปุ่นมีผลทำให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน (×̅ = 3.75, 
S.D. = 0.87) ความมั่นคงขององค์กรเป็นหลักประกันในการทำงานกับองค์กรจนเกษียณอายุ           
(×̅ = 3.74, S.D. = 0.86) ตามลำดับ 
 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น       
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการจ้างงานตลอดชีพ เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับ
จากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ องค์กรมีบำเหน็จให้แก่ผู้ที่ทำงานกับองค์กรจนเกษียณอายุ     
(×̅ = 2.78, S.D. = 1.39) ระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวใจให้อยู่กับองค์กรได้นานเนื่องจาก
ความเชื่อมั่นในการปรับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าอ่ืนๆ  ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร (×̅ = 3.19,      
S.D. = 0.94) และองค์กรให้พนักงานมี โอกาสได้ท ำงานในต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิม
ประสบการณ์ในการทำงาน (×̅ = 3.23, S.D. = 1.08) ตามลำดับ 
 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์การประสบความสำเร็จใน
ภาพรวม พบว่ามีความผูกพันในระดับมาก (×̅ = 3.59, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ มีความพยายามร่วมมือกันทำงาน และพัฒนางาน
เพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร (×̅ = 3.88, S.D. = 0.72) พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย
แรงใจทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ (×̅ = 3.82, S.D. = 0.80) 
การตั้งใจทำงานและทุ่มเททำงานอย่างหนักจะทำให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ (×̅ = 3.78, 
S.D. = 0.84) ตามลำดับ 
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 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์การประสบความสำเร็จ     
เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่บรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมในองค์กรที่ เงียบขรึมและเงียบสงบมีส่วนช่วยให้การท ำงานดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (×̅ = 3.24, S.D. = 1.06) องค์กรมีลักษณะการตัดสินใจเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร (×̅ = 3.45, S.D. = 0.90) และผู้บริหารในองค์กรตั้งใจเรียนรู้ และ
เข้าใจความคิดของพนักงานและนำไปแก้ไขหรือหาทางพัฒนาเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ        
(×̅ = 3.46, S.D. = 0.96) ตามลำดับ  
 
 3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 

3.1 สมมติฐานการศึกษาที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงาน
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่าง
กัน   
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ 
ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยใช้สถิติ      
t-test และ F-test (One Way ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับ 
นัยสำคัญ 0.05 โดยกำหนดให้  H0 แทนสมมติฐานหลัก H1 แทนสมมติฐานรอง แบ่งออกเป็น
สมมติฐานการศึกษาย่อยดังตารางที่ 29 
 
ตารางท่ี 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

3.1.1 เพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

0.334 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านอัตราการลาออกจากงาน เพศที่แตกต่างกัน
ข อ งพ นั ก งาน ช า ว ไท ย ใน บ ริ ษั ท ข้ า ม ช าติ ญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานไม่แตกต่างกัน 

0.973 
 
 
 
 
 

ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

        -  ด้านการจ้างงานตลอดชีพ เพศที่แตกต่างกันของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงาน
ตลอดชีพไม่แตกต่างกัน 

0.197 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ เพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จไม่แตกต่างกัน 

0.268 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

3.1.2 อายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรทีแ่ตกต่างกัน 

0.017 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านอัตราการลาออกจากงาน อายุที่แตกต่างกัน
ข อ งพ นั ก งาน ช า ว ไท ย ใน บ ริ ษั ท ข้ า ม ช าติ ญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่างกัน 

0.013 
 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านการจ้างงานตลอดชีพ อายุที่แตกต่างกันของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอัตราการ
ลาออกจากงานไม่แตกต่างกัน 

0.121 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ อายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน 
 

0.019 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

3.1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

0.081 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านอัตราการลาออกจากงาน อายุที่แตกต่างกัน
ข อ งพ นั ก งาน ช า ว ไท ย ใน บ ริ ษั ท ข้ า ม ช าติ ญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานไม่แตกต่างกัน 

0.101 
 
 
 

ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านการจ้างงานตลอดชีพ อายุที่แตกต่างกันของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการจ้างงาน
ตลอดชีพไม่แตกต่างกัน 

0.172 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

        -  ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ อายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จไม่แตกต่างกัน 

0.055 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 

3.1.4 อายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

0.001 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านอัตราการลาออกจากงาน อายุงานในองค์กรที่
แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่างกัน 

 

0.000 
 
 

 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านการจ้างงานตลอดชีพ อายุงานในองค์กรที่
แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานไม่แตกต่างกัน 

0.282 ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(ยอมรับ H0) 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย Sig. ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

        -  ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ อายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงาน
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทใน
การทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน 

0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

3.1.5 สถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านอัตราการลาออกจากงาน สถานภาพที่แตกต่าง
กัน ของพนั กงานชาวไทยในบริษั ทข้ ามชาติญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่างกัน 

0.000 
 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านการจ้างงานตลอดชีพ สถานภาพที่แตกต่างกัน
ข อ งพ นั ก งาน ช า ว ไท ย ใน บ ริ ษั ท ข้ า ม ช าติ ญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านอัตราการลาออกจากงานที่แตกต่างกัน 

0.024 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ สถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความทุ่มเทในการทำงาน
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน 

0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 
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เนื่องจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้การทดสอบ F-test (One Way Analysis of 
Variance) ซึ่งพบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติ 
ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จึงต้องทำการทดสอบ    
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ LSD (Fisher's Least Significant Difference) ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่ นใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม ด้านอัตราการลาออกจากงาน และด้านความทุ่มเทในการ
ทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน 
Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522) มีความผูกพันในภาพรวม มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน 
Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) อีกทั้งยังพบว่า พนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วง
พ.ศ. 2508-2522) มีความผูกพันด้านอัตราการลาออกจากงานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน 
Gen Y (เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540) และพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 
2508-2522) มีความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่า
พนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงานในภาพรวม อัตราการลาออกจาก
งาน และด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ  จำแนกตามอายุงานใน
องค์กรเป็นรายคู่ พบว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มี
ความผูกพันในภาพรวมมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 1-5 ปี อีกทั้งยังพบว่า 
พนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันด้านอัตราการ
ลาออกจากงานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 1-5 ปี และพนักงานชาวไทยที่มีอายุ
งานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร น้อยกว่า 1 ปี และ1-5 ปี ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านอัตราการลาออกจากงาน ด้านการจ้างงานตลอดชีพ และด้าน
ความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จจำแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบว่า
พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันในภาพรวม มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มี
สถานภาพโสด รวมถึงพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันด้านอัตราการ ลาออกจาก
งานมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง อีกทั้งยังพบว่า พนักงานชาวไทย
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ที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันด้านการจ้างงานตลอดชีพมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพ
โสด และ พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้
องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  
 
3.2 สมมติฐานการศึกษาที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น และความ 
ผูกพันต่อองค์กรโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยกำหนดให้ H0 แทนสมมติฐานหลัก H1 แทนสมมติฐานรอง 
 
 สมมติฐานการศึกษา  
 H0: วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย 
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 H1: วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยใน 
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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ตารางท่ี 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
3.2.1 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่ น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.000 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านอัตราการลาออกจากงาน
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย
ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.000 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านการจ้างงานตลอดชีพมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทยใน
บริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.000 
 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

        -  วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นด้านความทุ่มเทในการทำงาน
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานชาวไทย ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

0.000 
 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(ปฏิเสธ H0) 

  

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 256 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีอายุงานในองค์กร 1-5 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีความผูกพันใน
ระดับมาก จากผลสรุปการศึกษาข้างต้นมีประเด็นให้อภิปรายผลได้ดังนี้  
 ด้านเพศ  พบว่าเพศที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ ปุ่น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ Suliman (2000, อ้างถึงใน ปรารถนา ผกาแก้ว , 2561) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคลากร  พบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์น้อยมากกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร เช่นเดียวกับ Joiner และ Bakalis 
(2006, อ้างถึงใน ปรารถนา ผกาแก้ว, 2561) ที่ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคลากรด้านวิชาการ
กับความผูกพันต่อองค์กรในประเทศออสเตรเลีย ไม่พบว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร อาจเป็นเพราะในปัจจุบันสังคมเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความสามารถ 
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และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้โดยไม่จำกัดเพศ ดังนั้นจึงทำให้ความแตกต่างของเพศชาย
และเพศหญิงมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 

 ด้านอายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน  โดยพบว่าพนักงานชาว
ไทยที่มีอายุใน Gen X (เกิดในช่วงพ.ศ. 2508-2522) มีความผูกพันในภาพรวม ความผูกพันด้านอัตรา
การลาออกจากงาน และความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ
มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุใน Gen Y (เกิดในช่วงพ.ศ. 2523-2540) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chelte (1983, อ้างถึงใน อนันต์ธนา สามพุ่มพวง, 2558) ได้
ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในงานและคุณภาพชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัย พบว่า 
อายุของคนในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือผู้ที่มีอายุมากจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 

 ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้าม
ชาติญี่ปุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) พบว่า ระดับการศึกษาและสายงานที่รับผิดชอบ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กร โดยที่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คิดว่าความสำคัญของลักษณะงาน ความท้าทายของงาน และ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร 

 ด้านอายุงานในองค์กร พบว่าอายุงานในองค์กรที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัท
ข้ามชาติญี่ปุ่น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน  โดย
พบว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความผูกพันด้าน
อัตราการลาออกจากงาน และความผูกพันในภาพรวมมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 
1-5 ปี และพนักงานชาวไทยที่มีอายุงานในองค์กร 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีความผูกพัน
ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จมากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีอายุงาน
ในองค์กรน้อยกว่า 1 ปี และ1-5 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรารถนา ผกาแก้ว (2561) ได้ศึกษา การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุงาน(บริษัทปัจจุบัน) เป็น
ปัจจัยส่วนบุคคลอันดับแรกที่ทำให้พนักงานมีความผูกพันด้านความรู้สึก เช่นเดียวกับ Suliman 
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(2000, อ้างถึงใน ปรารถนา ผกาแก้ว , 2561) พบว่า อายุงานการทำงานในองค์กรมีความสัมพันธ์     
เชิงบวกต่อองค์กร กล่าวคือพนักงานที่มีอายุมากและทำงานในองค์กรเป็นเวลานาน จะมีความผูกพัน
สูงกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อย เนื่องจากเกิดความผูกพันกับสถานที่ทำงาน ผูกพันกับเพ่ือนร่วมงาน 
ซึ่งผู้ที่อายุงานน้อยกว่าจะยังไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และยังไม่มีความสำเร็จร่วมกับ
องค์กรเท่าผู้ที่มีระยะเวลาในการทำงานมานาน 

 ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยที่พนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพสมรส มีความผูกพันในภาพรวม ความผูกพันด้าน
การจ้างงานตลอดชีพ ความผูกพันด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ
มากกว่าพนักงานชาวไทยที่มีสถานภาพโสด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา ผกาแก้ว (2561)  
ได้ศึกษา การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า สถานภาพสมรส และหม้าย/หย่าร้าง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันด้าน
ความรู้สึก ด้านต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานในทิศทางเดียวกัน ผลมาจากสถานภาพสมรส และ
หม้าย/หย่าร้าง มีภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล โดยพิจารณาการมีรายได้มั่นคง สวัสดิการเอ้ือต่อ   
การเป็นส่วนร่วมกับองค์กรเพ่ือการเติบโตในอาชีพของตน และคนโสดมีอิสรภาพในการดำรงชีวิต     
ยังไม่มีข้อผูกมัดกับองค์กร จึงมีรู้สึกว่าอยากแสวงหาสิ่งท้าทายในการทำงานของตนเองในรูปแบบ
ใหม่ๆ จึงทำให้คนโสดมีความผูกพันที่ต่ำกว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส 

 ด้านอัตราการลาออกจากงาน พบว่ามีความผูกพันในระดับปานกลาง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก   
การมีทัศนคติเชิงบวกกับองค์กรที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลทำให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงาน        
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้องค์กรควรทำให้พนักงานมองเห็นอนาคตความก้าวหน้าในการทำงานของ
ตนเองที่คงอยู่กับองค์กรปัจจุบันในระยะยาวว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด เพ่ือเพ่ิมให้พนักงานยิ่งมีความ
มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานให้สำเร็จยิ่งขึ้น และยิ่งหากองค์กรทำให้พนักงานรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรเป็น
ปัญหาของตนเองด้วยแล้วนั้นจะยิ่งมีผลทำให้ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นตามลำดับ   
อีกความหมายหนึ่งคือการรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร การที่พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ทำให้พนักงานอยากคงอยู่ด้วยในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชญา เตชะรักษ์พงษ์ (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ลาออกกับความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม และ 
ด้านความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา สามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากองค์การของพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจได้ โดยพนักงานในองค์การมองว่าระบบต่างๆ ภายในองค์การค่อนข้างมีความชัดเจน และ
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ยุติธรรมต่อทุกคนดีอยู่แล้ว ประกอบกับองค์การยังมีการจัดฝึกอบรมพนักงานอยู่ตลอดซึ่งแสดงถึง
ความใส่ใจที่องค์การนั้นมีต่อพนักงานทุกคน นำไปสู่ความผูกพันที่มีต่อองค์การ ไม่เกิดความตั้งใจ
ลาออกขึ้น วัฒนธรรมองค์การแลระบบต่างๆ ขององค์การได้สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน และมี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี และตรงกับความต้องการของพนักงาน จึงทำให้พนักงานเกิดความกลัว
ความเปลี่ยนแปลงหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์การทางเลือกว่าจะไม่ดีเท่ากับการไฟฟ้านคร
หลวง (เขตวัดเลียบ) ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป บรรยากาศองค์การที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความเสี่ยงในเรื่อง ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ลดลง ความเสี่ยงในเรื่องของความมั่ นคง เป็นต้น      
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับงานที่ทำเกิดความรักในองค์การ จน
ทำให้ไมเ่กิดความตั้งใจลาออก 

 ด้านการจ้างงานตลอดชีพ พบว่ามีความผูกพันในระดับปานกลาง ซึ่งมีปัจจัยมาจากการที่
องค์กรเอาใจใส่ดูแลพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและ
สามารถตั้งใจทำงานเพ่ือองค์กรได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับการที่วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีการจ้างงาน
ตลอดชีพ องค์กรมีความมั่นคงกิจการและการดำเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้
พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงานและมีผลทำให้ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น
ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีกัญญา นากามัทสึ (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดการวัฒนธรรม
องค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษาบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิทธิ์ผลขององค์การ ได้แก่
ปัจจัยเชิงวัฒนธรรมองค์กร คือ รูปแบบการจ้างงานตลอดชีพ พบความสอดคล้องกันในระดับสูง 
กล่าวคือ พนักงานให้ความสำคัญกับระบบการจ้างงานตลอดชีพซึ่งเป็นปรัชญาการจ้างงานของการ
บริหารงานแบบญี่ปุ่น โดยระบบการจ้างงานตลอดชีพนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ให้
รู้สึกมั่นคงในชีวิตและการทำงานในองค์การ และเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่าง
เต็มที่ โดยจะเน้นถึงความเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กร พนักงานเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
หลีกเลี่ยงการเลิกจ้างงาน และมอบสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีจะให้ได้ 

 ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ พบว่ามีความผูกพันใน
ระดับมาก ซึ่งมีปัจจัยมาจากความพยายามร่วมมือกันทำงาน พัฒนางาน มีความพร้อมทุ่มเทแรงกาย
แรงใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และพนักงานมีความเชื่อว่าการตั้งใจและทุ่มเททำงานอย่างหนัก
โดยพนักงานที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลาจะทำให้องค์กรบรรลุผลและประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กรเพ่ิมขึ้นตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ธนา สามพุ่มพวง (2558) ที่ได้ศึกษา 
แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยถัดมาคือด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะความผูกพันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเต็มใจ 
สามารถกระทำสิ่งที่ดีๆ ต่างๆ ให้กันและกันได้โดยไม่หวังผลตอบแทน หากพนักงานในองค์กรมีความ
ผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะยิ่งส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะ
องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปด้วยพนักงานที่มีพร้อมทุ่มเททำงานด้วยความจงรักภักดี ความรักใคร่สามัคคี
ต่อกันเป็นผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อมูลที่ได้ทำงานศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับความผูกพันของพนักงานชาว
ไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความผูกพันในระดับมาก และปัจจัยที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น คือความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้นหากองค์กรอ่ืนมีวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ และอยากนำเอาวัฒนธรรม
องค์กรญี่ปุ่นมาปรับใช้กับองค์กรของตนเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร ควรให้
ความสำคัญกับการร่วมกันทำงาน ร่วมกันพัฒนางาน ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเททำงานของ
พนักงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและค้นหาวิธีการทำงานแนวใหม่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมี
ความเชื่อว่าองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยการมีพนักงานที่กระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย  

 ปัจจัยสำคัญท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมาในวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือการจ้างงานตลอดชีพ  โดย
องค์กรควรใส่ใจดูแลพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานเพ่ือให้พนักงานรู้สึกมั่นคง และองค์กร
จะต้องดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงไปพร้อมๆ กับการฝึกฝนความสามารถของพนักงาน และพัฒนา
ตัวเองไปด้วยพร้อมกับองค์กร สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานสามารถตั้งใจทำงานเพ่ือให้องค์กรได้อย่าง
เต็มทีโ่ดยไม่ต้องมีเรื่องกังวลใจ 

 ปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งด้านในวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นที่มีผลต่อความผูกพัน คือการลาออกจาก
งาน หากองค์กรอ่ืนอยากทำให้อัตราการลาออกจากงานของพนักงานลดลง ควรหาแนวทางสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกระหว่างพนักงานกับองค์กร มีแผนอย่างชัดเจนเพ่ือให้พนักงานทราบถึงโอกาสและ
ความก้าวหน้าของตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำงานอย่างอิสระ และรับฟังความคิดเห็นอย่าง     
เปิดกว้าง หากกล่าวถึงอัตราการลาออกจากงาน ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งในองค์กรมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
องค์กร เช่น องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นในการเลือกสรรพนักงาน
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ใหม่ ต้องมีพนักงานสอนงานทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต่อเนื่อง และอาจทำให้บริษัทคู่ค้า    
เกิดความไม่เชื่อม่ันในการซื้อขาย เป็นต้น 

 ดังนั้นหากองค์กรต้องการให้พนักงานเข้าใจ และรับรู้กระบวนการดำเนินงานของวัฒนธรรม
องค์กรญี่ปุ่น องค์กรควรให้พนักงานเดิมที่มีอายุงานในองค์กร 5 ปีขึ้นไป ร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้บริหาร ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย การดำเนินงาน และป้องกัน
ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะพนักงานที่มีอายุงานในองค์กร 5 ปีขึ้นไป 
จะทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและรู้วิธีจัดการกับสิ่งต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดจาก
ปัจจัยภายใน โดยนำเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านที่สนใจและคิดว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรมาอธิบายให้เห็น
ถึงข้อดี ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ของการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นให้เข้ากับองค์กร เพ่ือพัฒนา
แนวทางในการทำงาน หาทางแก้ปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ได้ศึกษา และนำวัฒนธรรม
องค์กรนั้นถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับพนักงานทุกๆ คน รวมไปถึงการจัดอบรมวัฒนธรรมองค์กรแก่
พนักงานใหม่ตั้งแต่เริ่มเข้างานด้วยเช่นกัน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายไปในทาง
เดียวกันทั้งองค์กร 
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แบบสอบถามในการดำเนินการวิจัย 

เรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของพนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น       
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

 

คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นมีผลต่อความผูกพันของ
พนักงานชาวไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงรบกวนขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลของท่านที่ตอบใน
แบบสอบถามฉบับนี้นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้นและข้อมูลทั้งหมดถือเป็น
ความลับ 
 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นและข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน (   ) หน้าข้อความที่เป็นคำตอบของท่าน 

1. เพศ 

(   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง 
 

2. อายุ 

(   ) 1. Gen B (เกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507)  
(   ) 2. Gen X (เกิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522) 
(   ) 3. Gen Y (เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540)     
(   ) 4. Gen Z (เกิดในช่วง พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป) 
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3. ระดับการศึกษา 

(   ) 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี    (   ) 2. ปริญญาตรี 
(   ) 3. ปริญญาโท    (   ) 4. ปริญญาเอก  
 

4. อายุงานในองค์กร 

(   ) 1. น้อยกว่า 1 ปี    (   ) 2. 1-5 ปี   
(   ) 3. 5-10 ปี     (   ) 4. มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
  

5. สถานภาพ 

(   ) 1. โสด     (   ) 2. สมรส 
(   ) 3. หม้าย/หย่าร้าง    (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น  

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่เป็นคำตอบหรือตรงกับความรู้สึกของท่านในเวลาปัจจุบันตาม
ความเป็นจริงและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ  

หมายเหตุ :  ระดับความคิดเห็น 5  = เห็นด้วยอย่างยิ่ง                                                 
ระดับความคิดเห็น 4  = เห็นด้วย                                               
ระดับความคิดเห็น 3  = ปานกลาง                                            
ระดับความคิดเห็น 2  = ไม่เห็นด้วย                                                         
ระดับความคิดเห็น 1  = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ข้อคำถาม 

 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

ด้านอัตราการลาออกจากงาน 

1. ท่านมีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรที่กำลังทำงาน ส่งผลให้
ท่านตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

     

2. ท่านเชื่อว่าการทำงานกับองค์กรเดิมตลอดไป เป็นสิ่งที่
ทำให้ท่านก้าวหน้าในการทำงาน 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

3. ท่านให้ความสนใจกับอนาคตขององค์กรเป็นอย่างมาก      
4. ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของท่าน      

5. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกไม่
อึดอัดใจหรือเคร่งครัดจนเกินไป 

     

6. องค์กรของท่านส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในองค์กร 

     

7. องค์กรของท่านส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดและ
ทำงานอย่างอิสระ 

 
 

    

8. ท่านรู้สึกไม่ดีหากลาออกจากองค์กรนี้ แม้จะได้โอกาสที่
ดีกว่าจากองค์กรอื่น 

     

9. ท่านรู้สึกไม่มีทางเลือกจึงต้องทำงานในองค์กรนี้ต่อไป      

10. หากท่านมีเหตุสุดวิสัยจึงเป็นสาเหตุให้คิดลาออกจาก
องค์กร 

     

11. ท่านเชื่อว่าท่านสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับ
ตนเองได้ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรใดก็ตาม 

     

12. ท่านเชื่อว่าการเปลี่ยนงานหลายที่สามารถทำให้ท่านได้
ค่าตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน 

     

13. ท่านรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ไม่ส่งเสริม
ท่านเป็นปัจจัยหลักในการคงอยู่กับองค์กร 

     

14. ท่านมีความพึงพอใจในงานปัจจุบันและไม่คิดเปลี่ยน
งานใหม ่

     

15. ท่านจะรู้สึกผิด หากตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ใน
ขณะที่องค์กรกำลังประสบปัญหา 

     

ด้านการจ้างงานตลอดชีพ 
1. ท่านเชื่อว่าวัฒนธรรมการจ้างงานตลอดชีพขององค์กร
ญี่ปุ่นมีผลทำให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
2. ระบบอาวุโสเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวใจท่านให้อยู่กับ
องค์ ก ร ได้ น าน  เนื่ อ งจากความ เชื่ อมั่ น ในการปรับ
ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในองค์กร 

     

3. ท่านคิดว่าความมั่นคงขององค์กรเป็นหลักประกันในการ
ทำงานกับองค์กรจนเกษียณอายุ 

     

4. ท่ าน เชื่ อว่ าองค์ กรของท่ านมี ความมั่ น คงในการ
ดำเนินงาน 

     

5. องค์กรของท่านจะพิจารณาเลื่อนตำแหน่งกับผู้ที่อาวุโส      

6. องค์กรของท่านจ่ายเงินเดือนให้มากกว่ากับผู้อาวุโส      

7. องค์กรของท่ านให้พนักงานมี โอกาสได้ทำงานใน
ต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการทำงาน
ของท่าน 

     

8. ท่านเชื่อว่าผู้บริหารในองค์กรของท่านพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับท่านและพนักงานในองค์กรเพ่ือเรียนรู้และ
เข้าใจความคิดของท่าน 

     

9. ท่านเชื่อว่าระบบการจ้างงานตลอดชีพมีผลทำให้ท่านได้
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับองค์กร 

     

10. ท่านเชื่อว่าการที่องค์กรเอาใส่ใจดูแลพนักงานรวมไปถึง
ครอบครัวของพนักงานทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและ
สามารถตั้งใจทำงานเพื่อให้องค์กรได้อย่างเต็มที่ 

     

11. องค์กรมีบำเหน็ จให้ แก่ผู้ ที่ ท ำงานกับองค์กรจน
เกษียณอายุ 

     

ด้านความทุ่มเทในการทำงานเพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
1. องค์กรของท่านพัฒนาและค้นหาวิธีการทำงานแนวใหม่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
2. ท่านเชื่อว่าผู้บริหารในองค์กรของท่านตั้งใจเรียนรู้และ
เข้าใจความคิดของพนักงาน และนำไปแก้ไขหรือหาทาง
พัฒนาเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

     

3. ท่านมีความพยายามร่วมมือกันทำงานและพัฒนางาน
เพ่ือให้องค์กรของท่านบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 

     

4. ท่านมีความเชื่อว่าการตั้งใจทำงานและทุ่มเททำงาน
อย่างหนักจะทำให้ตนเองและองค์กรประสบความสำเร็จ 

     

5. ท่านมีความเชื่อว่าบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมใน
องค์กรที่เงียบขรึมและเงียบสงบมีส่วนช่วยให้การทำงาน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6. องค์กรของท่านมีพนักงานรุ่นพ่ีทำหน้าที่คอยสอนงาน 
แบ่งปันความรู้ต่างๆเพ่ือให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

     

7. ท่านมีคิดว่าองค์กรของท่านขับเคลื่อนได้ด้วยการมี
พนักงานที่กระตือรือร้นในการทำงานอยู่ตลอดเวลา 

     

8. องค์กรของท่านจะค้นหาคำตอบให้ถึงที่สุด หากพบ
ปัญหาในการทำงานเพ่ือลดโอกาสในการเกิดการผิดพลาด
ในครั้งต่อไป 

     

9. ท่านพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานที่ ได้รับ
มอบหมายทุ กครั้ ง  เพ่ื อ ให้ องค์ กรของท่ านประสบ
ความสำเร็จ 

     

10. องค์กรของท่านมีรางวัลตอบแทนหรือแรงจูงใจใดๆ ที่
ทำให้ท่านทุ่มเททำงาน 

     

11. ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมทำทุกอย่างเพ่ือ
สนับสนุนองค์กร 
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ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 
12. องค์กรของท่ านมีลักษณะการตัดสิน ใจเป็นกลุ่ ม 
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กร 

     

13. ท่านรู้สึกมีความสุขและชอบการทำงานในองค์กรนี้      
14. ท่านเต็มใจเสียสละเวลา/ประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือทำงาน
ให้องค์กร 

     

15. ท่านยินดีและเต็มใจทำงานจนสำเร็จแม้จะเป็นเวลาเลิก
งาน 
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