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บทคัดย่อ 
 

ทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทข้ามชาติต่างต้องการคนเก่ง (Talent) 
เข้ามาร่วมงานเพ่ือช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ คนเก่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า  
และมีจ ากัด องค์การจึงต้องหาวิธีในการดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การ ปัจจุบันมีบรรษัท 
ข้ามชาติจ านวนมากเข้ามาด าเนินกิจการในประเทศไทยซึ่งบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันเป็นหนึ่ง 
ในกลุ่มบรรษัทข้ามชาติที่ได้รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีแนวโน้มได้รับความนิยม
ลดลง ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่โดยแบ่งปัจจัยเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านงาน 
ที่มีคุณค่าและมีความหมาย ด้านความก้าวหน้า ด้านการฝึกอบรม และด้านความท้าทายในงาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ 
ให้เข้ามาร่วมงานในยุคที่นายจ้างในอุดมคติไม่ได้มีเพียงบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกาและยุโรป
เท่านั้น แต่ยังมีบรรษัทข้ามชาติจากเอเชียและบริษัทของไทยที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นด้วย  งานวิจัย 
ชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตร 
ภาคภาษาไทย สาขาการเงินและสาขาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 413 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งไม่เลือกและเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันทั้งสองกลุ่มมีมุมมองด้านความก้าวหน้าตรงกันว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันอาจไม่มีโอกาสก้าวหน้าเพราะมีชาวต่างชาติด ารงต าแหน่งผู้บริหารอยู่ และบริษัทแม่  
ส่งผู้บริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืนมาปฏิบัติงานในไทย ปัจจัยด้านค่าจ้าง 
และสวัสดิการ ด้านการฝึกอบรม และด้านความท้าทายในงานที่เคยได้รับความนิยมจากผู้หางาน  
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ในอดีต ปัจจุบันพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันน้อย  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีมุมมองว่าบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทสัญชาติอ่ืนสามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
เกือบใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากัน มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมต่างประเทศ และมอบหมายงาน  
ที่ให้พนักงานได้ท างานหรือได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ ที่ได้ท้าทายความรู้ความสามารถเหมือนกัน 
เพราะปัจจุบันบริษัทท้องถิ่นและบริษัทสัญชาติอ่ืนในไทยมีการสร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดูโดดเด่น 
และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน  
จึงควรปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การโดยโปรโมทภาพลักษณ์องค์การใหม่ ท าให้เห็น
ข้อดีและความม่ันคงขององค์การ 

 
ค าส าคัญ: บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน, คนรุ่นใหม่, บริหารทรัพยากรมนุษย์  
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ABSTRACT 
 

Every corporation, whether local or multinational, requires talent to 
succeed. Because talented employees are a limited valuable resource, organizations 
must find ways to attract and retain them. Today, many multinational corporations 
(MNCs) operate in Thailand. In the past, American MNCs were among the most popular 
choices for workers, but current trends show them as less popular. Factors affecting 
career choice of American MNCs among the new generation were studied.  Pay and 
benefits, meaningful work, advancement, training, and challenges were examined in 
quantitative-based research. 413 samples provided data, all graduate students in the 
Master of Business Administration (MBA), Masters in Finance (MIF), and Masters in 
Management (MIM) programs at the Thammasat Business School, Bangkok.  

Results were that job seekers who chose and did not choose American 
MNCs agreed that they might not benefit from advancement opportunities because 
non-Thai employees hold executive positions, while the main office sends executives 
and others to work in Thailand. While pay and benefits, training, and the challenge of 
American MNCs were popular among Thai workers in the past, they only slightly affect 
job choice now. All samples agree that local companies or other MNCs pay nearly as 
much, send staff to train or visit sites abroad, and assign challenging tasks comparable 
to American MNCs. Local companies and other MNCs in Thailand have created 
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distinctive corporate images and continuous organizational development to compete 
effectively. These findings may serve as guidelines on improving human resources 
management strategies to attract a new generation of employees to join American 
MNCs, which should improve their corporate images and reputations by promoting 
new advantages of working for their organizations. 

 
Keywords: American multinational corporations, New generation, Human resource 

management 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยเล่มนี้ไม่อาจส าเร็จลุล่วงได้ หากผู้วิจัยไม่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ช่วย
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ค าแนะน าถึงจุดบกพร่องตลอดการท าการค้นคว้าอิสระนี้ จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 

นอกจากนี้งานวิจัยในครั้งนี้จะส าเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบ
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ดร.จาตุรงค์ นภาธรที่ช่วยประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
แบบสอบถาม และขอขอบคุณครอบครัวที่คอยอยู่ข้าง ๆ และเป็นก าลังใจให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้หากงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยพร้อมน้อมรับค าติชม และ  
ขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
 
 นางสาวศิริพร ส าราญจิตต์ 
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คนรุ่นใหม่  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ทุกองค์การไม่ว่าจะเป็นบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทข้ามชาติต่างต้องการคนเก่ง (Talent) 

เข้ามาร่วมงานเพ่ือช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ  ท าให้หลายองค์การต่างต้องหาวิธี 
เพ่ือดึงดูดคนเก่งและรักษาคนเก่ง เพราะคนเก่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีจ ากัดส าหรับทุกองค์การ 
ซ่ึงในปัจจุบันมีบรรษัทข้ามชาติจ านวนมากได้เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดสงคราม
แย่งชิงคนเก่งขึ้นในตลาดแรงงาน (PwC, 2558) เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตจากผลการส ารวจ 
ของกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่าลักษณะบริษัทในฝันที่คนต้องการท างาน
ด้วยมากที่สุดเป็นบรรษัทข้ามชาติร้อยละ 70 รองลงมาเป็นบริษัทไทยขนาดใหญ่ร้อยละ 14 และ
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 12 ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกสมัครงานคือ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ ขนาดบริษัท ความมั่นคง ผลตอบแทน และสวัสดิการ ซึ่งบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน เป็นหนึ่ ง ในกลุ่ มบรรษัทข้ามชาติที่ ได้ รับความนิยมเนื่ องจาก มี 
การจ่ายค่าตอบแทนที่สูง และมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย 

จากการจัดอันดับบริษัทในประเทศไทยที่มีรายได้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ของ
นิตยสาร Business+ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันติดอันดับจ านวน 
48 บริษัท (วิทยา กิจชาญไพบูลย์, 2558, น. 149-217) ในปี พ.ศ. 2557 ติดอันดับจ านวน 52 บริษัท 
(วิทยา กิจชาญไพบูลย์ , 2559, น. 174-241) และในปี พ.ศ. 2558 ติดอันดับจ านวน 63 บริษัท 
จาก 1,000 บริษัท (สราญลักษณ์ พวงกนก, 2559, น. 186-249) ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
จึงเห็นได้ว่าบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมีบทบาทการลงทุนในเศรษฐกิจไทยในระดับหนึ่ง 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจเลือกเข้าท างานในองค์การที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรก 
จากการส ารวจของนิตยสาร Business+ ในปี พ.ศ. 2559 (ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์, 2559, น. 38) ซ่ึง
จากแนวโน้มเศรษฐกิจของอเมริกาที่อยู่ในภาวะถดถอยมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557 (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 
ส่งผลกระทบต่อบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน ท าให้บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันดูไม่มั่นคง 
ในสายตาของผู้สมัคร เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์การให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วน (Comen, Stebbins, and Sauter, 2016) หรือลด 
การจ้างงานลง เพ่ือประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งส่งผลให้บรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันมีแนวโน้มได้รับความนิยมลดลง (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Universum Global ซึ่งเป็นองค์การชั้นน าระดับโลก 
จากประเทศสวีเดน ที่เป็นผู้จัดอันดับนายจ้าง (Employer Attractiveness Ranking) และได้ท าการ
ส ารวจข้อมูลจากผู้หางานทั่วโลก โดยมีพันธมิตร ได้แก่ ลูกค้ามากกว่า 1,200 ราย และมหาวิทยาลัย 
1,500 มหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมไปถึงบริษัทที่ติดอันดับ 500 บริษัทของนิตยสาร Fortune โดย 
ให้นักศึกษาเลือกบริษัทในอุดมคติที่สนใจเข้าร่วมงานจ านวน 5 บริษัท โดยมีกลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากกว่า 200,000 คนทั่วโลกเข้าร่วมวิจัย ซึ่ง Universum Global ก็ได้ท าการจัดอันดับ
บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทย (Thailand's Most Attractive Employers) ด้วย  
3 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2557 โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในไทย 7,142 คน จาก 22 สถาบัน  
ในปี พ.ศ. 2558 โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในไทย 8,279 คน จาก 23 สถาบัน และใน 
ปี พ.ศ. 2559 โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในไทย 15,172 คน จาก 23 สถาบัน ซึ่งผลการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2557 พบว่านักศึกษาในไทยเลือกบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน โดยมีบริษัทติดอันดับ 
Top 10 ในแต่ละสายอาชีพต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 22.58 ของจ านวนบริษัทที่ติดอันดับ Top 10 
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าสัดส่วนของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันลดลงเป็น 
ร้อยละ 16.67 ขณะที่บรรษัทข้ามชาติเอเชียมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.67 (ดูตารางที่ 1.1) 

 
ตารางที่ 1.1 

 
บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภท 
ร้อยละของกลุ่มบริษัทที่ติดอันดับ Top 10 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

บริษัทท้องถิ่น 54.84 53.33 50.00 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 22.58 20.00 16.67 

บรรษัทข้ามชาติเอเชีย 9.68 16.67 16.67 

บรรษัทข้ามชาติยุโรป 12.90 6.67 12.50 
องค์การไม่แสวงหาผลก าไร 0.00 3.33 4.16 

รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ. ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก “Thailand's Most Attractive Employers - Trends and 
Rankings,” โดย Universum Global, 2016. 
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ภาพที่ 1.1 บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี . 
ปรับปรุงโดยผู้ เขียนจาก “Thailand's Most Attractive Employers - Trends and Rankings,” 
โดย Universum Global, 2016. 

 
จากที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาว่า 
คนรุ่นใหม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันน้อยลงจริงหรือไม่ และสาเหตุที่ท าให้ 
คนรุ่นใหม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันน้อยลงคืออะไร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
และปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงาน ในยุคที่
นายจ้างในอุดมคติไม่ได้มีเพียงบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกาและยุโรปเท่านั้น แต่ยังมีบรรษัท  
ข้ามชาติจากเอเชียและบริษัทของไทยที่ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศกึษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานของคนรุ่นใหม่กับบรรษัท

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของคนรุ่นใหม่กับบรรษัท

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย  

0%
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40%
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ท้องถิ่น อเมริกัน เอเชีย ยุโรป ไม่แสวงหาผลก าไร

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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1.3 ค าถามของการวิจัย 
 

1. ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างไร 

2. ปัจจัยขององค์การมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่อย่างไร 

3. ปัจจัยขององค์การมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่อย่างไร 

4. ล าดับความส าคัญปัจจัยขององค์การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ จากการ 
ใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ ความคาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ 
ในการวิจัย 236 คน แต่เพ่ือให้ได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนเหมาะสมส าหรับการ 
เป็นตัวแทน และมีขนาดเพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ทางผู้วิจัยจึงก าหนดให้ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน 

1.4.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยขององค์การทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกเข้าท างานของคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงกับโมเดล Matching ของ Richard L. Daft ที่จูงใจให้ผู้สมัคร
ไม่เลือก และเลือกเข้าท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้น าปัจจัย
ขององค์การมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 5 ปัจจัย ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and benefits)  
งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful work) ความก้าวหน้า (Advancement) การฝึกอบรม 
(Training) และความท้าทายในงาน (Challenge) 

1.4.2.2 ตัวแปรตาม คือ คนรุ่นใหม่ตัดสินใจไม่เลือก และเลือกเข้าท างานกับ
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เลือก และเลือก 
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

2. เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยขององค์การ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และก าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และบริษัทอ่ืน ๆ ในประเทศ
ไทย 

 
1.6 นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. คนรุ่นใหม่ หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่มีอายุระหว่าง 23-37 

ปี 
2. ลั กษณะส่ วนบุ คคล  หมายถึ ง  ลั กษณะเฉพาะส่ วนบุ คคลของประชากร 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่เรียน ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน และสายอาชีพ 

3. ภาพลักษณ์องค์การ หมายถึง ภาพรวมขององค์การโดยรวมที่บุคคลรับรู้ได้โดยเกิด
จากเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมไปถึงความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์การ (จิราภรณ์  
สีขาว, 2536) 

4. บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations, MNCs) หมายถึง บรรษัทที่ด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสองประเทศขึ้นไป โดยที่มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ 
ซึ่งเป็นประเทศแม่ (Home Country) และเข้าไปลงทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจในประเทศผู้รับการลงทุน 
(Host Country) (Grunberg, 1996) 

5. บริษัทท้องถิ่น (Local Company) หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเจ้าของและ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย ซ่ึงด าเนินธุรกิจขึ้นภายในประเทศและบริหารงานโดยคนไทย 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก และเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” โดยได้มีการก าหนดกรอบแนวคิด 
เพ่ือเชื่อมโยงตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย. 
 

การตัดสินใจไม่เลือก และเลือก
เข้าท างานของคนรุ่นใหม่กับ

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกัน 

ปัจจัยขององค์การ  
โดยใช้แนวคดิ Matching Model ของ 

Richard L. Daft 

1. ค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and Benefits) 
2. งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 
(Meaningful Work) 
3. ความก้าวหน้า (Advancement) 
4. การฝึกอบรม (Training) 
5. ความท้าทายในงาน (Challenge) 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่" ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมของกรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศไทย และในต่างประเทศ และท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ภาพลักษณ์ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย  
 

บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations, MNCs) เป็นบรรษัทที่ด าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสองประเทศขึ้นไป โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งเป็นประเทศแม่ 
(Home Country) และเข้าไปลงทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจในประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) 
(Grunberg, 1996) บรรษัทข้ามชาติ (MNCs) นี้อาจถูกเรียกในชื่อ Transnational Corporations 
(TNCs) หรือ Multinational Enterprise (MNEs) 

ส าหรับประเทศไทยเองนั้น เริ่มมีการลงทุนโดยตรงจากบรรษัทข้ามชาติ (Foreign 
Direct Investment, FDI) ตั้งแต่ช่วงราวปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในเมื่อวันที่  22 เดือน กันยายน  
พ.ศ. 2528 กลุ่มประเทศ G5 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอังกฤษ ได้ท าข้อตกลง 
Plaza Accord เพ่ือแทรกแซงค่าเงินเยนให้แข็งขึ้น ท าให้ญี่ปุ่นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ด้วยการลดต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศ ประกอบกับที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้
นโยบายส่งเสริมการส่งออกตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ถึง 
พ.ศ. 2519 ส่งผลให้บรรษัทข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศญี่ปุ่นมีการโยกย้ายฐานการผลิต
เข้ามายังประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจ านวนมาก (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 
และคณะ, 2550) 

ในส่วนของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันนั้น ได้เริ่มมีการจัดตั้งหอการค้าอเมริกัน 
ในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand) เมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยในปีนั้น
มีสมาชิกด้วยกัน 9 บริษัท ได้แก ่

1. บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. ธนาคารอเมริกา 
3. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด 
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4. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
5. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด 
7. บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัท น้ ามันปิโตรเลียมไทย จ ากัด 
9. บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ปัจจุบันสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้เพ่ิมจ านวนเป็นทั้งสิ้นมากกว่า 

800 บรรษัท มีเงินลงทุนในประเทศไทยสูงกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และก่อให้เกิดต าแหน่งงาน
ในไทยมากกว่า 250,000 ต าแหน่งงาน (The American Chamber of Commerce in Thailand, 
2016) 

จากรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development 
Research Institute, TDRI) พบว่าในปี พ.ศ. 2549 บรรษัทต่างชาติ ได้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
ของไทยเกือบทุกประเภท มีส่วนแบ่งผลผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 48.3 ต าแหน่งการจ้างงานอยู่ที่ 
ร้อยละ 34.9 และมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 58.9 ของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งหมด (ดูตารางที่ 
2.1) (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2550) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนความคิดที่ว่า การเข้ามาลงทุน
ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย มีบทบาทส าคัญช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และ 
ช่วยท าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว โดยช่วยเพ่ิมอัตราการจ้างงาน และเป็นการช่วย
สร้างรายไดใ้ห้กับประเทศไทยอีกด้วย 

 
ตารางที่ 2.1  

 
บทบาทของบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมไทยในปี พ.ศ. 2549 

อุตสาหกรรม 
ร้อยละของส่วนแบ่งของบริษัทต่างชาติ 

ผลผลิต การจ้างงาน การส่งออก 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 85.0 67.4 88.1 
กระจกและผลิตภัณฑ์ 76.2 49.2 72.2 

เครือ่งมือในการประกอบวิชาชีพและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

73.4 61.5 90.9 

เครือ่งอุปกรณ์ขนส่ง 71.3 39.8 86.4 

เครื่องดื่ม 70.5 85.6 44.1 
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ตารางที่ 2.1 
 

บทบาทของบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมไทยในปี พ.ศ. 2549 (ต่อ) 

อุตสาหกรรม 
ร้อยละของส่วนแบ่งของบริษัทต่างชาติ 

ผลผลิต การจ้างงาน การส่งออก 

เครื่องประดับอัญมณี 64.6 42.6 60.8 
สารเคมีอ่ืน 61.2 36.0 59.9 

เครื่องจักรกลยกเว้นเครื่องจักรส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

58.6 41.5 74.6 

สิ่งทอ 58.4 43.0 66.4 

ผลิตภัณฑ์ยาง 55.4 37.4 48.0 
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอ่ืน ๆ 55.2 34.9 77.5 

กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 53.3 23.6 61.2 

ปิโตรเคมี 49.2 59.6 50.2 
สารเคมีอุตสาหกรรม 42.8 49.7 64.2 

เหล็กและเหล็กกล้า 42.2 32.2 52.1 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 40.4 28.0 51.5 
การผลิตเครื่องแต่งกาย 35.5 18.5 44.1 

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 35.2 24.4 53.5 
เฟอร์นิเจอร์ยกเว้นโลหะ 34.1 15.5 47.7 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 30.8 21.5 37.3 

เครื่องเล่น 23.9 18.7 36.1 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ 20.1 8.3 28.1 

รองเท้าและเครื่องหนัง 18.4 24.7 47.4 

ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5.5 14.5 32.9 
ยาสูบ 4.6 8.9 18.4 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 48.3 34.9 58.9 

หมายเหตุ. จาก “โครงการบทบาทของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย,” โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 
และคณะ, 2550. 
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จากการจัดอันดับนิตยสาร Business+ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีบรรษัท
ข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศไทยมามากกว่า 10 ปี ซึ่งประสบความส าเร็จในแง่ของรายได้
อยู่หลายบริษัท (ดูตารางที่ 2.2) 

 
ตารางที่ 2.2 

 
รายชื่อ 10 อันดับบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินกิจการในประเทศไทยซึ่งประสบความส าเร็จ 
ในแง่ของรายได้ในปี พ.ศ. 2558 

ชื่อบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทย 
ปีที่จด

ทะเบียน 

รายได:้ล้านบาท 
(อันดับที่) 
พ.ศ. 2557 

รายได้:ล้านบาท 
(อันดับที่) 
พ.ศ. 2558 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. 2505 510,944 (2) 417,826 (3) 

โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

พ.ศ. 2546 400,394 (5) 369,656 (4) 

อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2509 192,385 (13) 177,538 (13) 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2530 166,580 (17) 175,498 (14) 
เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2539 219,261 (10) 169,067 (16) 

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2535 188,723 (14) 163,666 (18) 

ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ. 2538 113,739 (33) 162,726 (19) 
เอไอเอ จ ากัด พ.ศ. 2481 140,666 (22) 146,179 (23) 

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด พ.ศ. 2517 157,688 (19) 133,001 (27) 

เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด พ.ศ. 2505 158,758 (-) 130,650 (28) 
หมายเหตุ. ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก “Top 1000 Highest Total Revenue Companies in 2015,” 
โดย สราญลักษณ์ พวงกนก (บรรณาธิการ), 2560, Business+ Top 1000, 2(3), น. 186-249. 

 
บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นบรรษัทที่ประสบความส าเร็จในการขยาย  

การลงทุนและประกอบธุรกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งบุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
บรรษัทข้ามชาติเหล่านั้นประสบความส าเร็จโดยเป็นทรัพยากรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างราบรื่น (จตุรงค์ นภาธร , 2553) จากการบริหารงานของบรรษัทข้ามชาติที่มีวิสัยทัศน์ 
และอุดมการณ์ชัดเจนซึ่งได้รับมาจากประเทศแม่ ส่งผลให้บรรษัทข้ามชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ 
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และท าให้สามารถดึงดูดคนเก่งที่สนใจมองหาความก้าวหน้าให้เข้ามาร่วมงานในบรรษัทข้ามชาติได้ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการส ารวจบรรษัทข้ามชาติที่ได้รับความสนใจ 
จากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Thailand's Most Attractive Employers) ของ Universum 
Global (2014-2016) มีบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ใน 10 อันดับแรกติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี 
พ.ศ. 2559 อยู่ด้วยกัน 6 บริษัท ได้แก่ 

1. กลุ่มบริษัท เชฟรอน 
2. กลุ่มบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู 
3. บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 
5. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัท อินเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าบรรษัทข้ามชาตินั้นมีบทบาทการลงทุนใน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาคนรุ่นใหม่อยู่พอสมควร 
 

2.2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติ  
 

เป้าหมายหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วย การสรรหา การพัฒนา 
และการเก็บรักษาบุคลากร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นขั้นตอนแรกของการสรรหาบุคลากร 
ที่เหมาะสมให้กับองค์การ ซึ่งหัวหน้าหรือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องคาดการณ์ความต้องการ 
ในการสรรหาพนักงานใหม่บนพ้ืนฐานของต าแหน่งงานที่เปิดอยู่ ขั้นตอนที่สองเป็นการใช้กระบวนการ
สรรหาเพ่ือสื่อสารกับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์การต้องการ ขั้นตอนที่สาม 
เป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ และขั้นตอนสุดท้ายเป็น 
การต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่องค์การ 

ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เข้ามาร่วมงาน องค์การต้องพยายาม
ดึงดูดผู้สมัคร โดยจับคู่ความต้องการ ความสนใจ และคุณค่าที่ทั้งองค์การและผู้สมัครต่างต้องการ 
มอบให้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การได้ผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติที่ต้องการ และในขณะเดียวกัน
ผู้สมัครได้เข้าร่วมงานกับองค์การที่คาดหวังตามทฤษฎี Matching Model ของ Richard L. Daft 
(2015) (ดูภาพที่ 2.1) 

Richard L. Daft (2015) ได้ยกตัวอย่างกรณีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กอาจจะ
ต้องการให้พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะความช านาญในการออกแบบระบบ
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ท างานให้บริษัทมากกว่าเวลางานปกติ ในทางกลับกันบริษัทก็ให้อิสระในการท างานที่มากกว่า 
การท างานแบบอยู่ในระเบียบที่เคร่งครัด และบริษัทอาจจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในอัตรา  
ที่สูงกว่าบริษัททั่วไป ส่วนกรณีของบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการรายใหญ่อาจจะมีความสามารถ  
ที่จะมอบความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน แต่บริษัทอาจจะมีกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการท างานจ านวนมากและมักจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากหัวหน้างานอยู่บ่อยครั้ง 
พนักงานที่เหมาะสมกับการท างานในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กอาจรู้สึกถูกจ ากัดและไม่มี
ความสุขในการท างานกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือบริการรายใหญ่ ดังนั้นเพ่ือให้ทั้งบริษัทและพนักงาน
ได้ประโยชน์สูงสุดในการร่วมงานกัน จึงควรต้องใช้การจับคู่ความต้องการ ความสนใจ และคุณค่า  
ตาม Matching Model ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ปัจจัยของบริษัทจับคู่กับความต้องการของผู้สมัคร (Matching Model). จาก 
Management (น. 410), โดย R. L. Daft, 2015, Boston: Cengage Learning. 
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จากทฤษฎี Matching Model ข้างต้น (ดูภาพที่ 2.1) สามารถน ามาเชื่อมโยงกับ 
การสรรหาผู้สมัครของบรรษัทข้ามชาติได้ บรรษัทข้ามชาติให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ท าให้บรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ ที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยได้รับความสนใจจาก  
คนวัยท างาน นิสิต หรือนักศึกษาจบใหม่ ที่ตั้งความหวังว่าอยากจะเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติ  
ในระดับสากลที่มีชื่อเสียง และมีสาขาอยู่ทั่วโลก ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าปัจจัยตามทฤษฎี 
ของ Richard L. Daft (2015) มาใช้ศึกษาซึ่ งปัจจัยที่สามารถดึงดูดผู้สมัครให้เข้ามาร่วมงาน 
(Company Inducements) นั้น ประกอบไปด้วย 

 
2.2.1 ค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and Benefits) 

ค่าจ้างและสวัสดิการ เป็นค่าตอบแทนที่องค์การให้กับพนักงานทั้งในรูปของ 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยจับคู่ค่าจ้างและสวัสดิการขององค์การกับอายุงานของผู้สมัคร (Stage of 
Career) อาทิเช่น คนอายุงานน้อยมักจะมีความต้องการในผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกับคน 
อายุงานมาก โดยช่วงแรกของการเริ่มเข้าสู่วัยท างาน นักศึกษาจบใหม่อาจยังไม่สนใจเรื่องค่าจ้าง 
และสวัสดิการ แต่กลับให้ความสนใจในเรื่องของงานที่มีคุณค่าและมีความท้าทาย เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน
อายุงานมากขึ้น สถานภาพสมรสเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีครอบครัวท าให้มีความต้องการค่าจ้าง 
และสวัสดิการเพ่ิมขึ้น และเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงใกล้วัยเกษียณ จะมีความต้องการใช้จ่ายลดลงจึงท าให้ 
มองหาความมั่นคงมากกว่าการให้ความส าคัญเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ 

การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในตลาดเกิดใหม่มีการแข่งขันเพ่ือดึงดูด
ผู้สมัครให้เข้ามาร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถก าลังเป็นที่ต้องการ 
ในตลาดแรงงานท าให้หลายองค์การต่างพยายามไขว่คว้าเพ่ือแย่งชิงคนเก่งเหล่านั้นให้เข้ามาร่วม งาน 
ซึ่งเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การต้องให้ความส าคัญเพ่ือใช้สร้างข้อได้เปรียบ  
ในการแข่งขัน งานวิจัยของ Dewhurst, Pettigrew, & Srinivasan (2012) พบว่าบริษัททั่วโลก 
ต้องเตรียมรับมือกับบริษัทท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลน 
คนเก่งและค่าตอบแทนการจ้างงานในตลาดแรงงานที่สูงขึ้นท าให้การแย่งชิงคนเก่ง กลายเป็น 
เรื่องส าคัญ หากบริษัทไม่สามารถดึงดูดคน และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การได้ จะส่งผลให้บริษัท
ยากท่ีจะประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยการแย่งชิงคนเก่งในจีนของ Schmidt (2011) พบว่า
บรรษัทข้ามชาติตะวันตกมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและมีความมั่นคงลดลง เนื่องจากบรรษัท 
ข้ามชาติตะวันตกได้รับผลกระทบจากการตกต่ าของเศรษฐกิจโลกท าให้บรรษัทข้ามชาติต้องลด 
การจ้างงาน ตัดค่าใช้จ่าย และบางกรณีเลิกจ้าง ส่งผลให้บรรษัทข้ามชาติตะวันตกต้องปรับเปลี่ยน
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โครงสร้าง และมีอัตราการเติบโตขององค์การลดลง ในขณะที่บริษัทท้องถิ่นในจีนไม่ได้รับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกมากนัก แต่กลับได้รับความสนใจจากผู้สมัครงานเพ่ิมขึ้นทั้ งกลุ่มผู้สมัคร 
ที่มีประสบการณ์และกลุ่มนักศึกษาที่ก าลังจะเข้าสู่วัยท า งาน ดูได้จากการไปรับสมัครงาน 
ตามมหาวิทยาลัยที่เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรประสบกับปัญหานักศึกษาให้ความสนใจในการสมัคร 
เข้าท างานกับบรรษัทต่างชาติลดลงอย่างมาก 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลการส ารวจค่าจ้างในประเทศเวียดนามโดยบริษัท 
Talentnet ร่วมกับบริษัท Mercer ในปี 2016 สามารถสรุปได้ว่าบริษัทท้องถิ่นเวียดนามมีการ 
จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าบรรษัทข้ามชาติโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 31 (ดูภาพที่ 2.2) (Vietnam Economic 
Times, 2016) ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยเองพบว่าบรรษัทข้ามชาติที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ใช้ระบบค่าตอบแทนที่มีส่วนผสม (Compensation Mix) ของค่าตอบแทนหลายรูปแบบ 
เช่น เงินเดือน โบนัส และการให้ประโยชน์ด้านสวัสดิการ (Benefits) เป็นต้น เพ่ือเป็นการดึงดูดใจ 
(จตุรงค์ นภาธร, 2553) และส่วนใหญ่จะใช้นโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ในทุกประเทศท่ัวโลก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position Class 
MNC        Local 

 

ภาพที ่2.2 เปรียบเทียบการจ่ายค่าจ้างระหว่างบริษัทท้องถิ่นและบรรษัทข้ามชาติในเวียดนาม. จาก 
“Local companies still behind MNCs in pay,” โดย Vietnam Economic Times, 2016. 
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2.2.2 งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) 
การที่บุคคลได้รับงานที่มีความส าคัญ และรู้สึกตระหนักในงานที่ท าเนื่องจากงาน

ที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถท าให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับงาน เมื่อน ามาจับคู่กับ
ค่านิยมส่วนตัว (Personal Values) ผู้สมัครงานจะรู้สึกว่าการที่ได้รับมอบหมายงานที่มีความส าคัญ
นั้นจะท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าและมีความหมาย 

คนเก่งมีอยู่ในทุกองค์การไม่ว่าจะในบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทข้ามชาติ และเป็น
ทรัพยากรส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน
เป็นหนึ่งในบรรษัทข้ามชาติที่มีคนเก่งมากมายเข้ามาท างาน และยังเป็นบรรษัทข้ามชาติที่  
ให้ความส าคัญกับการบริการจัดการคนเก่งโดยมีการใช้กลยุทธ์ และวิธีการที่แตกต่างเพ่ือให้สามารถ
รักษาคนเก่งที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การในระยะยาว (จตุรงค์ นภาธร, 2553) ซึ่งการบริหารงาน
ของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันนั้นเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการท างานค่อนข้างมาก และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน ท าให้
พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความหมาย โดยการมอบหมายงานที่มีคุณค่าและมีความหมายจะ 
ช่วยดึงดูดคนเก่งที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน เช่น บริษัท กูเกิล ที่ได้รับเลือกให้เป็นองค์การ 
ที่น่าท างานมากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูนมาติดต่อกันตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2550 โดยกูเกิลมีวัฒนธรรมที่เน้นความสามารถ ส่งเสริมความหลากหลายของพนักงาน 
(Diversity) และความเท่าเทียมกัน และเป็นองค์การที่กระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานคิดนอกกรอบ  
กล้าฝัน กล้าเสี่ยง กล้าลองผิดลองถูก และให้อิสระในการท างาน (ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, 2559) 

นอกจากนี้การที่องค์การที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility, CSR) จะช่วยท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและดึงดูดคนเก่งให้เข้ามา 
ร่วมงานกับองค์การได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัทที่ประสบความส าเร็จทั่วโลกต่างหันมา 
ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ส าหรับในประเทศไทย 
เพ่ิงน าแนวคิด CSR มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างแพร่หลายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 
(ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ , 2555) ซึ่งในประเทศไทยพบว่าบริษัทท้องถิ่นของไทยสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยเน้น 
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ท าให้พนักงานได้ท าความดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมและองค์การเพ่ิมขึ้น
ด้วย ในขณะที่บรรษัทข้ามชาติไม่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เท่าที่ควร ท าให้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Cooperation and Development, OECD) ได้บรรจุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไว้ในแนวทางปฏิบัติส าหรับบริษัทข้ามชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเสนอให้บรรษัทข้ามชาติค านึงถึง
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและติดต่อค้าขายกับเฉพาะคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น  
(รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2556) 

2.2.3 ความก้าวหน้า (Advancement) 
ความก้าวหน้าเป็นการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นในองค์การ 

จากความสามารถในการท างาน ซึ่งเมื่อน ามาจับคู่กับความต้องการของผู้ที่มองหางานนั้น คนที่ใฝ่ฝัน  
ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง (Promotion Aspirations) ก็จะมองหาองค์การที่สามารถ 
สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองได้ ซึ่งในทางกลับกันบริษัทก็ต้องการผู้สมัครที่มองหาความก้าวหน้า
ด้วยเช่นกัน 

บรรษัทข้ามชาติต่างขยายการด าเนินกิจการไปยังหลายประเทศทั่วโลก ใน 
การบริหารงานนั้นส่วนใหญ่บริษัทแม่จะส่งคนจากประเทศแม่มาเป็นผู้บริหารในต าแหน่งส าคัญ  ๆ 
เนื่องจากมองว่าพนักงานในประเทศผู้รับการลงทุน (Host Country) ยังขาดทักษะและประสบการณ์ 
จึงท าให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในประเทศผู้รับการลงทุนได้รับโอกาสความก้าวหน้า 
ในการเป็นผู้บริหารค่อนข้างน้อย ซึ่งจากงานวิจัยของ Dewhurst, Pettigrew, & Srinivasan (2012) 
ในจีนพบว่าบริษัทจีนมีการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันอย่างรวดเร็ว จากปี พ.ศ. 2549 มีบริษัทจีน 
ติด 10 อันดับบริษัทในดวงใจเพียง 2 บริษัท และเพ่ิมขึ้นเป็น 7 บริษัทในปี พ.ศ. 2553 ซึ่ ง 
หนึ่งผู้บริหารมองว่าบริษัทท้องถิ่นในจีนมีภาพลักษณ์องค์การที่เข้มแข็งขึ้น และสามารถเสนอต าแหน่ง
ที่มีความก้าวหน้าในสายผู้บริหารได้ ซึ่งผู้บริหารที่เป็นคนท้องถิ่นมีทักษะในการบริหารและทักษะ  
ด้านภาษาอังกฤษก าลังเป็นที่ต้องการ โดยผู้บริหารระดับสูงชาวจีนในองค์การระดับโลกคาดหวังว่า 
การเปลี่ยนงานของตนจะต้องได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ถึง 40 นอกจากนี้ผู้สมัครงานยังมองหา
โอกาสการท างานและอาศัยในบ้านเกิดของตัวเอง 

สอดคล้องกับงานวิจัยการต่อสู้ในการแย่งชิงคนเก่งในจีนของ Schmidt (2011) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีตนั้นบรรษัทข้ามชาติตะวันตกเป็นบรรษัทในดวงใจของคนท างานในจีน
เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีข้อเสนอการจ้างงานที่น่าสนใจ รวมถึงมีความก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงานกว่าบริษัทท้องถิ่น แต่ปัจจุบันบริษัทท้องถิ่นกลับได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้น ท าให้บรรษัท  
ข้ามชาติตะวันตกสูญเสียความเป็นบริษัทในดวงใจ จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาในจีน
ให้ความสนใจบรรษัทข้ามชาติน้อยลง โดยบริษัทท้องถิ่นในจีนกลายเป็นบริษัทในดวงใจ จากการ  
ท าส ารวจพนักงานในจีนมากกว่า 300,000 คนกว่า 60 บริษัทในปี พ.ศ. 2550 พบว่า ร้อยละ 41 ของ
พนักงานที่มีทักษะสูงสนใจที่จะท างานในบรรษัทข้ามชาติ ขณะที่ร้อยละ 9 สนใจที่จะท างานในบริษัท
ท้องถิ่น ต่างกันอยู่ร้อยละ 32 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2553 พบว่าพนักงานสนใจที่จะท างานในบรรษัท
ข้ามชาติเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 44 ขณะที่บริษัทท้องถิ่นได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นจาก 
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ร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 28 ท าให้ช่องว่างระหว่างบรรษัทข้ามชาติและบริษัทท้องถิ่นลดลงเหลือร้อยละ 
16 ภายในเวลา 2 ปี 

2.2.4 การฝึกอบรม (Training) 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและท าให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ซึ่งท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และน าไปสู่  
การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตามแนวทางที่องค์การก าหนดซึ่งเมื่อน ามาจับคู่กับผู้สมัครที่ชอบมองหา  
สิ่งใหม่ ๆ ในการท างาน (Outside Interests) ก็จะมองหาบริษัทที่สามารถตอบสนองการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้ตนได ้

ในบรรษัทข้ามชาตินั้นจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
อย่างมาก โดยบรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้ง Corporate University ของตนเองโดยตั้งเป็น
สถาบันฝึกอบรมขึ้นมาให้กับพนักงาน เช่น บริษัท ไอบีเอ็ม จัดให้มีระบบการฝึกอบรมพนักงานแบบใน
ห้องเรียน และมีระบบ e-learning ที่ให้พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่
โรงแรมในกลุ่ม Mandarin Oriental Hotel Group ยังจัดให้มี School of The Oriental Hotel 
Apprenticeship Program ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมให้กับพนักงานของโรงแรมแชงกรี -ลาทั่วโลก 
ท าให้บรรษัทข้ามชาติสามารถสร้างมาตรฐาน เอกลักษณ์ และสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้ ซึ่งใน
การฝึกอบรมบรรษัทข้ามชาติจะด าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือให้พนักงานรู้ว่าองค์การ
ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม และกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวในการปฏิบัติ งานจากการฝึกอบรม 
(จตุรงค์ นภาธร, 2553) 

2.2.5 ความท้าทายในงาน (Challenge) 
ส าหรับงานที่มีความท้าทายขององค์การนั้นจัดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและเกิดการพัฒนาให้แก่พนักงาน ทั้งนี้องค์การ 
ต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของพนักงานด้วย 
(Family Concerns) 

ผลการส ารวจของ บริษัท โนเลจสตอร์ม คอนซัลติ้ง ได้ท าการส ารวจกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ (Gen Y) ในประเทศไทย พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ตัดสินใจเลือกงานจากลักษณะงานที่ชอบ 
และใฝ่ฝันไว้ แล้วจึงเลือกงานจากประเภทธุรกิจที่ท้าทายความสามารถของตนเป็นอันดับถัดมา  
โดยเน้นงานที่มีการจ่ายเงินเดือนสูงประกอบกับงานที่มีความตื่นเต้น ท้าท้าย และได้สวัสดิการดี 
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม (ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์, 2550) 
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ส าหรับบรรษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่หลากหลายประเทศทั่วโลก พนักงานที ่
มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงานมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายโดยอาจถูกส่งไปปฏิบัติงาน
ในสาขาต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ (ชลธิศ ดาราวงษ์, 2556) อาทิเช่น 

1 . ตัวแทนของบริษัท โดยพนักงานจะถูกส่งไปเป็นตัวแทนของบริษัทแม ่
เพ่ือไปดูแลกิจกรรรมทางธุรกิจแก่บริษัทลูกในต่างประเทศ 

2. ผู้แก้ปัญหา โดยพนักงานจะถูกส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง 
ที่เกิดขึ้น โดยประเทศปลายทางไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศเพียงพอจึง  
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอ่ืน 

3. ผู้พัฒนาศักยภาพ โดยพนักงานจะถูกส่งไปปฏิบัติงาน เพ่ือถ่ายทอดทักษะและ
ความรู้ สร้างการเรียนรู้แก่พนักงานและองค์การในประเทศปลายทาง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกัน 

4. ผู้สร้างประสบการณ์ โดยพนักงานระดับผู้บริหารรุ่นใหม่จะถูกมอบหมายงาน
ให้ไปปฏิบัติงานระยะสั้น เพ่ือให้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ ก่อนจะได้รับการเลื่อน
ต าแหน่ง รูปแบบนี้มีการน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางในบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

นอกจากนี้จากผลส ารวจของ บริษัท PwC โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
Southern California และ The London Business School ผ่านการส ารวจพนักงานในกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ (Gen Y) และ Generation อ่ืน ๆ กว่า 44,000 คน จากเครือข่าย PwC ใน 18 ประเทศ 
ทั่วโลก พบว่าพนักงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้อยละ 70 มองเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต 
การท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) มากกว่าค่าตอบแทน (PwC, 2556) 

จากปัจจัยทั้ง 5 ที่กล่าวไปข้างต้น พนักงานที่ท างานในบรรษัทข้ามชาติล้วนเป็นคนเก่ง 
ที่มีความสามารถ และได้รับการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่สูง และมีโอกาสในการเดินทางไปดูงาน
หรือท างานในต่างประเทศ ในขณะที่พนักงานทั่วไปหรือพนักงานระดับผู้บริหารอาจได้รับโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทแม่จะพิจารณาผู้บริหารจากประเทศแม่
เป็นหลัก และส่งพนักงานที่มีความช านาญจากประเทศอ่ืนเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศผู้รับการลงทุน 
ส่วนในเรื่องการฝึกอบรมบรรษัทข้ามชาติจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 
อย่างมาก ซึ่งในการฝึกอบรมจะด าเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี และมุ่งมอบหมายงานที่มี 
ความท้าทายให้กับพนักงาน ดังนั้นการที่บรรษัทข้ามชาติจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ
ได้ส าเร็จต้องมีการปรับ HR Practices ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมร่วมกัน 
ของคนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ยังบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่ภายในกรอบที่บริษัทแม่ก าหนด
ขึ้น (จตุรงค์ นภาธร, 2553) 
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งานวิจัยของ Schmidt (2011) ยังพบว่าบริษัทในทวีปเอเชียประสบปัญหาการจ้างงาน
เพ่ิมขึ้น (ดูแผนภาพที่ 2.3) เนื่องจากมีบรรษัทข้ามชาติหลากหลายสัญชาติต่างเข้ามาลงทุน ท าให้
บรรษัทข้ามชาติและบริษัทท้องถิ่นต่างต้องแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงคน 

 
จ านวนบริษัทที่มีปัญหาในการจ้างคนเข้าท างาน 

 

ภาพที ่2.3 คนเก่งก าลังขาดแคลนในทวีปเอเชีย. จาก “The Battle for China’s Talent,” โดย 
C. Schmidt, 2011, Harvard Business Review, 89(3), น. 27. 

 
ซึ่ง Schmidt (2011) ได้แนะน ากลยุทธ์ที่จะท าให้บรรษัทข้ามชาติตะวันตกกลับมาเป็น

บริษัทในดวงใจของคนเก่งในจีน ดังนี้ 
1. ท าการเริ่มต้นสร้างภาพลักษณ์องค์การใหม่ทั้งหมด โดยต้องท าให้เห็นข้อดี และท าให้

เห็นถึงความมั่นคงขององค์การ 
2. สร้างโอกาสในการพัฒนาตัวพนักงานในประเทศ โดยไม่ต้องไปท างานในต่างประเทศ

เป็นเวลานาน 
3. เสนอโอกาสความก้าวหน้า โดยให้พนักงานในท้องถิ่นขึ้นเป็นผู้บริหาร แทนที่การให้

ผู้บริหารจากประเทศแม่มาด ารงต าแหน่งในบรรษัทท้องถิ่น 
4. การจ่ายค่าตอบแทนที่ดึงดูด เนื่องจากบริษัทจีนให้ค่าตอบแทนสูงขึ้นเพ่ือดึงดูดคน 

ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติตะวันตกจึงต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
5. การท าให้บรรษัทดูเหมือนบริษัทท้องถิ่นในสายตาของคนในประเทศนั้น ๆ 
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จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ศึกษาแต่บรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันว่ามีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International 
Human Resource Management, IHRM) อย่างไร แต่ไม่ได้ศึกษาว่าตอบโจทย์ความต้องการของ 
คนรุ่นใหม่หรือไม่ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เน้นศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดคนเก่งให้อยาก  
ที่จะเข้าหรือไม่เข้าท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันตามแนวคิด Matching Model 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย 
ใช้วิธีการส ารวจ (Survey) มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 นิยามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. ค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างานซึ่งอาจจะเป็นในรูปของ

ค่าจ้าง เงินเดือน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
2. งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย หมายถึง การที่บุคคลนั้นได้รับงานที่มีความส าคัญ 

รู้สึกตระหนักในงานที่ท า เนื่องจากงานที่ได้รับตรงกับความรู้ ความสามารถ ท าให้รู้สึกสนุก และ 
มีความสุขกับงาน 

3. ความก้าวหน้า หมายถึง แต่ละบุคคลได้รับความก้าวหน้าโดยการพัฒนาให้เกิด 
ทักษะใหม่ ๆ มีความสามารถ เต็มใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้ และการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  
ให้สูงขึ้นในองค์การจากความสามารถในการท างาน 

4. การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้บุคคลเกิดความรู้ ทักษะ  
การพัฒนา และประสบการณ์อันเหมาะสม ซึ่งท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และ
น าไปสู่การปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

5. ความท้าทายในงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นอยู่เสมอ 
 
3.2 สมมติฐานงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานงานวิจัยจากกรอบวิจัยไว้ดังนี้ 
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3.2.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้าม
ชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจ
ไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีผลต่อ
การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในมีผลต่อการตัดสินใจ 
ไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

3.2.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้าม
ชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในงานมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.3.1 ประชากร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 4,286 คน 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2559) ซึ่งผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทสาชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรภาคภาษาไทย สาขาการเงินและสาขาการตลาดหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2559 และ
ยังคงสภาพนักศึกษา โดยมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 574 คน ผู้วิจัยเห็นว่าประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม 
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าท างานกับบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันได้ โดยแบ่งออกเป็น 

 
ตารางที่ 3.1 

 
การจ าแนกกลุ่มประชากรตามหลักสูตรการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่ยังคง

สภาพนักศึกษา 
ปริญญาโทสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) 48 

ปริญญาโทสาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) 158 

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 315 
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจเน้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ (MBA-HRM) 

53 

รวม 574 

หมายเหตุ. ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก “สถิติ,” โดย ส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 

 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
(Finite Population) จึงสามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1973) ดังนี้ 
 n = N 
   (1 + Ne2) 
 เมื่อ n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาดของประชากร 
  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

24 
 

 

แทนค่าในสูตร 
 n = 574  คน 

   (1 + 574 (0.05)2) 
 

 n = 236 คน 

 
ทั้งนี้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากจ านวนประชากรทั้งหมด 574 คน 

และก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 5% หรือเท่ากับ 0.05 

ดังนั้น จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 236 คน แต่เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความแม่นย าขึ้น 

ทางผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 

ครั้งนี ้โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจ านวน 2 ชุด ได้แก่ 
แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างาน

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลวิจัยจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาสร้าง
ข้อค าถาม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่เรียน 
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสายอาชีพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก หรือเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสอบถามการศึกษาปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน (พิรินทร์ชา สมานสินธุ์, 2554, น. 103-110) และ
แบบสอบถามการหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
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(เมธี ไพรชิต, 2556, น. 71-76) มาปรับเรียบเรียงข้อค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาปริญญาโทที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยแบ่งปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ไมเ่ลือก หรือเลือกเข้าท างานออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and Benefits)  
2. ด้านงานทีม่ีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) 
3. ด้านความก้าวหน้า (Advancement) 
4. ด้านการฝึกอบรม (Training) 
5. ด้านความท้าทายในงาน (Challenge) 

นอกจากนี้ แบบสอบถามยังมีข้อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าท างานเพ่ือให้ 
กลุ่มตัวอย่างระบุระดับความสนใจในการเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในอีก 5 ปี
ข้างหน้า 

ข้อค าถามในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดโดยมีตัวเลือก
ให้ตอบตามเกณฑ์ที่มีการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert’s 
Method) ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ หรือ ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ น้อยที่สุด 

คะแนนการประเมินที่ ได้มาแต่ละด้านนั้นจะน ามารวมกัน เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้คะแนนเฉลี่ยมาแปลความหมายของระดับคะแนนนั้น ๆ โดยผู้วิจัย 
ได้ก าหนดค่าการแปลความหมายของคะแนน โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการแบ่ง ดังต่อไปนี้  

 
 ความกว้างของแต่ละช่วงคะแนน = ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่ าสุด 
   จ านวนชั้น 
แทนค่าในสูตร 

 
 ความกว้างของแต่ละช่วงคะแนน = 5 - 1 = 0.80 
   5 
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ความกว้างในแต่ละช่วงอันตรภาคชั้นที่ได้คือ 0.80 ท าให้ได้การจัดระดับและแปล
ความหมาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.2  

 
การจัดระดับและแปลความหมายแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

5 4.21 ถึง 5.00 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 3.41 ถึง 4.20 อยู่ในระดับมาก 

3 2.61 ถึง 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
2 1.81 ถึง 2.60 อยู่ในระดับน้อย 

1 1.00 ถึง 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
นอกจากนี้แบบสอบถามส่วนที่ 2 ยังมีส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยขององค์การแต่ละด้านได้อีกด้วย 
 

3.5 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

หลังจากผู้วิจัยได้จัดท าร่างแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบ

ร่างแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ 

การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพ่ือให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.5.1 การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

ผู้ วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามให้กับผู้ เชี่ ยวชาญ  3  ท่าน เ พ่ือตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 

“+1” หมายถึง “สอดคล้อง” กล่าวคือ ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยาม 
ของตัวแปรที่ก าหนด 

“0” หมายถึง “ไม่แน่ใจ” กล่าวคือ ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
นิยามของตัวแปรที่ก าหนด 
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“-1” หมายถึง “ไม่สอดคล้อง” กล่าวคือ ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามของ 
ตัวแปรที่ก าหนด 

จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-

Objective Congruence Index, IOC) ค านวณจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  

ส าหรับเกณฑ์การให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่ก าหนด  
ได้ก าหนดให้ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงผ่านเกณฑ์ สามารถ
น าไปใช้ทดสอบ Pre-Test ได้ ส่วนข้อค าถามท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 

3.5.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง และเหมาะสมตรงตามเนื้อหา 

และวัตถุประสงค์การวิจัยไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมงานกับ
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน จ านวนกลุ่มละ 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และน าผลแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาที่เป็นที่ยอมรับได้ต้องอยู่ใน
ระดับ 0.7 ขึ้นไป 

 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม และท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ได้กลับคืนมา พร้อมทั้งลงรหัสก ากับแบบสอบถาม 
ที่ได้กลับคืนมาเพ่ือประโยชน์ต่อการน าแบบสอบถามที่ใช้ได้จริงไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบและมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด

เป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์  (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS) เ พ่ือหาค่าสถิติและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

 



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

28 
 

 

3.7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แบ่งการวิเคราะห์สถิติ

ตามแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สาขา

ที่เรียน ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ สายอาชีพ โดยใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานทั้ง  
5 ด้าน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.7.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
ผู้วิจัยท าการแยกข้อมูลส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ 
เข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ด้วย 2 วิธี ได้แก่ 

3.7.2.1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
หลังจากแยกแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการ

วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ไม่เข้า หรือเข้าท างานที่เป็นตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้านกับตัวแปรตาม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรทั้งหมดไม่ได้อยู่ในสภาวะ 
ที่เกิดสหสัมพันธ์ (Collinearity) หรือเกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป 
(Multicollinearity) เหมาะแก่การน าตัวแปรทั้งหมดไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear 
Regression Analysis) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในแต่ละคู่ของตัวแปรต้องมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.75 จึงจะถือว่ายอมรับได้ (ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, 2558) 

3.7.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
หลังได้ตัวแปรที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูล 

มาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ ทิศทางของความสัมพันธ์ และนัยส าคัญของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อ 
ตัวแปรตาม จากนั้นน าผลที่ได้ไปสรุปการยอมรับและไม่ยอมรับสมมติฐาน และอภิปรายผลการวิจัย  
ในขั้นตอนต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
หลังจากผู้วิจัยได้จัดท าร่างแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด โดยแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย  
มีจ านวนข้อค าถามในส่วนที่ 1 จ านวน 7 ข้อ และส่วนที่ 2 จ านวน 28 ข้อ และแบบสอบถามปัจจัย 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 
มีจ านวนข้อค าถามในส่วนที่ 1 จ านวน 7 ข้อ และส่วนที่ 2 จ านวน 28 ข้อ เป็นที่เรียบร้อย จากนั้น
ผู้วิจัยจึงน าร่างแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดไปด าเนินการตามวิธีวิจัย ได้ผลดังนี้ 

 
4.1 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

 
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้วิจัยโดยท าการ ทดสอบ 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการน าร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่านตรวจสอบ ได้แก่ รศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล และ อ.ดร.จตุรงค์ นภาธร ไดผ้ล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index, IOC) 
ของข้อค าถามต่ ากว่า 0.5 และถูกตัดออก ดังนี้ 

(1) แบบสอบถามชุดตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน ม ี
ข้อค าถามที่ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย จ านวน  
1 ข้อ คือ ข้อที่ 9 และด้านความท้าทายในงาน จ านวน 2 ข้อ คือ ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 26 ดังแสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ก.1 

(2) แบบสอบถามชุดตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน ม ี
ข้อค าถามที่ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ด้านความท้าทายในงาน จ านวน 2 ข้อ คือ  
ข้อที ่25 และ ข้อที่ 26 ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก.2 

 
4.2 ผลการทดสอบความเชื่อม่ัน 

 
หลังจากท าการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของข้อค าถาม 

และได้ท าการปรับปรุงแบบแก้ไขแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน และสนใจเข้าร่วมงานกับ
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บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันอย่างละ 30 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยผลการทดสอบมีตัวแปรอิสระ (X) บางตัวที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ต่ ากว่า 0.7 ส่งผลให้ต้องปรับปรุงแบบสอบถามโดย
การตัดข้อค าถามออกบางข้อออก เพ่ือให้ตัวแปรอิสระ (X) นั้น ๆ ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น ดังนี้ 

(1) แบบสอบถามชุดตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน ต้อง
ปรับปรุงข้อค าถามด้านการฝึกอบรม โดยการตัดข้อค าถามออกจ านวน 1 ข้อ คือ ข้อที่  18  
ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.1 

(2) แบบสอบถามชุดตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน ต้อง
ปรับปรุงข้อค าถามด้านความก้าวหน้า โดยการตัดข้อค าถามออกจ านวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 12  
ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.2 

 
4.3 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
หลังจากผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค.1 และ ค.2 ผ่าน 2 ช่องทาง 
ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ซึ่งจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms และช่องทางการแจก
แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ มีจ านวน
การตอบกลับของแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 424 ชุด โดยผู้วิจัยได้คัดกรองแบบสอบถามที่มีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนและตัดแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุมากกว่า 37 ปีขึ้นไปซึ่งไม่ตรงตาม 
ค านิยามของงานวิจัยเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ออกจ านวน 11 ชุด ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและ
ผ่านเกณฑ์ท้ังหมดจ านวน 413 ชุด 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ

อเมริกันมีจ านวนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน  
คิดเป็นร้อยละ 42.6 และร้อยละ 57.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามล าดับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 23 ถึง 27 ปี ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ระหว่าง 4 ปี ถึง 6 ปี  
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ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Officer) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ถึง 
30,000 บาท และท างานอยู่ในสายอาชีพธุรกิจและพาณิชย์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป 
ไม่เลือก เลือก รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 63 35.8 68 28.7 131 31.7 
หญิง 113 64.2 169 71.3 282 68.3 

อาย ุ 23 - 27 ปี 78 44.3 123 51.9 201 48.7 
28 - 32 ปี 71 40.3 91 38.4 162 39.2 

33 - 37 ปี 27 15.3 23 9.7 50 12.1 
สาขาท่ีเรยีน MBA (หลักสตูรภาษาไทย) 108 61.4 119 50.2 227 55.0 

MBA-HRM (หลักสตูร
ภาษาไทย) 

20 11.4 29 12.2 49 11.9 

MIF (หลักสูตรนานาชาติ) 10 5.7 16 6.8 26 6.3 
MIM (หลักสูตรนานาชาติ) 38 21.6 73 30.8 111 26.9 

ประสบการณ์
ในการท างาน  

น้อยกว่า 1 ปี 2 1.1 7 3.0 9 2.2 

1 - 3 ปี 48 27.3 84 35.4 132 32.0 
4 - 6 ปี 80 45.5 97 40.9 177 42.9 
7 - 9 ปี 22 12.5 33 13.9 55 13.3 
10 - 12 ปี 13 7.4 11 4.6 24 5.8 
13 - 15 ปี 10 5.7 4 1.7 14 3.4 
มากกว่า 15 ปี 1 0.6 1 0.4 2 0.5 

ต าแหน่งงาน Officer 88 50.0 122 51.5 210 50.8 
Senior Officer 52 29.5 80 33.8 132 32.0 
Manager ขึ้นไป 30 17.0 23 9.7 53 12.8 

อื่น ๆ 6 3.4 12 5.1 18 4.4 
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ตารางที่ 4.1 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 
ไม่เลือก เลือก รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

0 - 15,000 บาท 2 1.1 5 2.1 7 1.7 
15,001 - 30,000 บาท 61 34.7 97 40.9 158 38.3 

30,001 - 45,000 บาท 55 31.3 86 36.3 141 34.1 
45,001 - 60,000 บาท 30 17.0 28 11.8 58 14.0 
60,001 - 75,000 บาท 13 7.4 16 6.8 29 7.0 
75,001 - 90,000 บาท 9 5.1 3 1.3 12 2.9 
90,001 บาทขึ้นไป 6 3.4 2 0.8 8 1.9 

สายอาชีพ วิศวกรรม 28 15.9 15 6.3 43 10.4 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 9.1 20 8.4 36 8.7 
ธุรกิจและพาณิชย ์ 86 48.9 115 48.5 201 48.7 
สุขภาพและการแพทย ์ 12 6.8 19 8.0 31 7.5 
ศิลปศาสตร์และการศึกษา 11 6.3 16 6.8 27 6.5 
กฎหมาย 2 1.1 3 1.3 5 1.2 

วิทยาศาสตร ์ 4 2.3 6 2.5 10 2.4 
อื่น ๆ 17 9.7 43 18.1 60 14.5 

รวม 176 42.6 237 57.4 413 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีแนวโน้มเลือกเข้าท างาน

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมากกว่าเพศชาย อายุงานหรือต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับ 
การไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ก าลัง
ศึกษาหลักสูตรนานาชาติมีโอกาสเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมากกว่าหลักสูตร
ภาษาไทย 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน 
 

ภาพรวมปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจไมเ่ลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน
ของคนรุ่นใหม่ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้า งานที่มี
คุณค่าและมีความหมาย และการฝึกอบรม ตามล าดับ 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของ
คนรุ่นใหม่ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 
โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความก้าวหน้า ค่าจ้างและสวัสดิการ 
และงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.2 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ไม่เลือก เลือก 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

Mean S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ค่าจ้างและสวัสดิการ 
(Pay and Benefits) 

2.97 0.72 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.90 0.52 ระดับมาก 

งานท่ีมีคุณค่าและมี
ความหมาย (Meaningful 
Work) 

2.99 0.70 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.88 0.50 ระดับมาก 

ความก้าวหน้า 
(Advancement) 

3.28 0.73 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.94 0.58 ระดับมาก 

การฝึกอบรม 
(Training) 

2.98 0.72 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.80 0.63 ระดับมาก 

ความท้าทายในงาน 
(Challenge) 

2.82 0.89 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.81 0.66 ระดับมาก 

รวม 3.01 0.60 
ระดับ 

ปานกลาง 
3.87 0.43 ระดับมาก 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
 

จากการรันสถิติ เ พ่ือวิ เคราะห์ค่ าสหสัมพันธ์  (Correlation Analysis) โดยแยก 
กลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 และ 
ตัวแปรตามไปในทิศทางเดียวกัน (+) อยู่ระหว่าง +0.435 ถึง +0.641 และกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ 
เข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation 
Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 และตัวแปรตามไปในทิศทางเดียวกัน (+) อยู่ระหว่าง 
+0.325 ถึง +0.643 ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ง.1 และ ง.2 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 
0.75 แสดงว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันต่ าถึงปานกลาง ไม่ได้
อยู่ในสภาวะที่เกิดสหสัมพันธ์ (Collinearity) หรือเกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 
2 ตัวขึ้นไป (Multicollinearity) (ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, 2558) ซ่ึงผู้วิจัยสามารถน าตัวแปรทั้ง 5 ปัจจัย 
ไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)  
ในขั้นตอนต่อไปได ้

 
4.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการทดสอบสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบเลือกเข้า (Enter Selection) โดยน าตัวแปรทั้งหมดเข้าสมการ
ถดถอยแบบพหุคูณพร้อมกันในขั้นตอนเดียวเพ่ือทดสอบสมมติฐานและไม่ตัดตัวแปรใดออก 
จากสมการ โดยมีตัวแปรอิสระ (X) คือ ปัจจัยขององค์การ 5 ปัจจัย ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ งานที่
มีคุณค่าและมีความหมาย ความก้าวหน้า การฝึกอบรม และความท้าทายในงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ของค าตอบในแต่ละตัวแปรอิสระมาวิเคราะห์ ซึ่งมีตัวแปรตาม (Y) คือ การตัดสินใจไม่เลือก
และเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ โดยใช้ค่า SPSS Variable Name 
ดังแสดงตามตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 
 

ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ด้วยโปรแกรม SPSS 
ประเภทตัวแปร ปัจจัยขององค์การ SPSS Variable Name 

ตัวแปรอิสระ (X) ค่าจ้างและสวัสดิการ X_PayAndBenefits 
งานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย X_MeaningfulWork 

ความก้าวหน้า X_Advancement 
การฝึกอบรม X_Training 

ความท้าทายในงาน X_Challenge 
ตัวแปรตาม (Y) การตัดสินใจไม่เลือกและเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ

สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม ่
Y 

 
4.7.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สนใจ

เข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
 

ตารางที่ 4.4 
 

ผลทางสถิติจากการทดสอบสมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีแบบคัดเลือกเข้าส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่  
ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

Estimate 
1 .643a .413 .396 .76377 

a. Predictors: (Constant), X_Challenge, X_PayAndBenefits, X_Advancement, X_Training, X_MeaningfulWork 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 69.825 5 13.965 23.940 .000b 

Residual 99.169 170 .583   
Total 168.994 175    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X_Challenge, X_PayAndBenefits, X_Advancement, X_Training, X_MeaningfulWork 
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ตารางที่ 4.4 
 

ผลทางสถิติจากการทดสอบสมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีแบบคัดเลือกเข้าส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่  
ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน (ต่อ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -.274 .313  -.874 .383 
X_PayAndBenefits .125 .102 .091 1.225 .222 
X_MeaningfulWork .283 .118 .201 2.406 .017 
X_Advancement .461 .111 .342 4.158 .000 
X_Training .142 .111 .105 1.282 .202 
X_Challenge .040 .093 .037 .435 .664 

a. Dependent Variable: Y 

 
4.7.2 การอภิปรายผลการวิจัยส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างาน

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 
จากผลการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ ในตารางที่ 4.4 สามารถเขียนสมการ

พยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยส าหรับการตัดสินใจไม่เลือกเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหมไ่ด้ ดังนี้ 

 
Y = -0.274 + 0.283X2 + 0.461X3 

 
โดย Y คือ การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 
 X2 คือ งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) * 
 X3 คือ ความก้าวหน้า (Advancement) ** 

 
 ** แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.01 
 * แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 < P ≤ 0.05 
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นอกจากนี้ยังพบว่าสมการพยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยข้างต้นสามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ โดยมี 
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ ร้อยละ 39.6 (Adjusted R2 = 0.396) และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.76377 และจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนตามตาราง ANOVA พบว่า
มีค่าทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ P ≤ 0.01 

เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (P) จากตาราง Coefficients พบว่าตัวแปร
อิสระด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย และด้านความก้าวหน้าส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ  
การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ล าดับที่ สมมติฐาน 
ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจไม่
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคน
รุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในงานมีผลต่อการตัดสินใจไม่
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ปฏิเสธ 
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4.7.2.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  P > 0.05 (Sig = 0.222) และมีค่า
น้ าหนัก B = 0.125 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านค่าจ้างและสวัสดิการไม่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่  สาเหตุเนื่องมาจาก
ปัจจุบันบริษัทสัญชาติอ่ืนให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการดีขึ้นจนผู้หางานไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง 
เมื่อเทียบกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน แต่อาจยังมีความกังวลเรื่องการถูกตัดโบนัสหรือเลิกจ้าง 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า 

“…เดี๋ยวนี้บริษัททุกสัญชาติก็จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการคล้ายกันหมด 
ไม่ได้แตกต่างกันเหมือนแต่ก่อน บริษัทไทยก็ปรับปรุงและพัฒนาค่าจ้าง สวัสดิการ และมี 
ผลประกอบการที่ดูโดเด่นมากข้ึน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับบรรษัทสัญชาติอ่ืนได้…” 

“…การเลือกบริษัทที่จะเข้าท างานนั้น ไม่ได้มองที่ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ
ผลประกอบการเท่านัน้ แต่ชื่อเสียงถือเป็นปัจจัยแรกที่เลือกใช้ในการตัดสินใจ…” 

4.7.2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย
มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.017) 
และมีค่าน้ าหนัก B = 0.283 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านงานที่มีคุณค่าและ 
มีความหมายส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่  
สาเหตุเนื่องมาจากบรรษัทข้ามชาติอเมริกันมอบหมายงานที่ท าให้ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จ ากัด
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่และมีพนักงานจ านวนมาก องค์การ
จึงต้องมีการแบ่งงานให้มีความชัดเจนกว่าองค์การขนาดเล็ก และมีกระบวนการท างานที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกฎระเบียบมากเกินไป ในขณะที่การบริหารงานขององค์การมีรูปแบบที่ส่งผลให้พนักงาน
ไม่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้ และเปิดโอกาสให้ได้พัฒนา
ตนเองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน สะท้อนค่านิยมส่วนตัว (Personal Values) ของคนรุ่น
ใหม่บางกลุ่มที่ไม่ตรงกับสิ่งที่บริษัทมอบให้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า 

“…บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจ ากัดการท างานเฉพาะด้านท าให้ 
ได้เรียนรู้งานเพียงด้านเดียว และเฉพาะด้านมากเกินไป เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน เช่น บริษัทไทย
ที่มอบหมายงานที่หลากหลายท าให้ได้พัฒนาตนเองมากกว่า…” 
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ดังนั้น บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจึงควรพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการในการท างาน และลักษณะงานโดยเปรียบเทียบลักษณะงานของบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
ที่ท าธุรกิจคล้ายกันเพ่ือดึงดูดให้ผู้สมัครรู้สึกว่าได้ท างานที่มีความส าคัญ และได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

4.7.2.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านความก้าวหน้ามีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.000) และมีค่าน้ าหนัก  
B = 0.461 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านความก้าวหน้าส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันมีรูปแบบการบริหารองค์การหลายล าดับขั้น และบริษัทแม่ส่งผู้บริหารหรือพนักงาน
ระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืนมาปฏิบัติงานในไทยท าให้พนักงานมองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากบริษัทแม่มองว่าคนที่ถูกส่งมาจากบริษัทแม่มีความสามารถมากกว่า  
ในขณะเดียวกันผู้ที่จบการศึกษาในประเทศไทย มีปัญหาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และไม่ชอบ
วัฒนธรรมการท างานของบรรษัทข้ามชาติ สัญชาติอเมริกันอาทิเช่นการพูดจาตรงไปตรงมา  
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เน้นการแข่งขันรวมไปถึงมีความสามารถเชี่ยวชาญในงานมองว่าการท างานใน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอ่ืนอาจจะท าให้ก้าวหน้ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ  
กลุ่มตัวอย่างท่ีว่า  

“…ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษและความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็นสามารถเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจเลือกเข้าท างานและมีผลต่อความก้าวหน้าใน 
การท างานได้ เพราะคนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามากกว่า  
เมื่อท างานในบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน…” 

“…วัฒนธรรมการท างานของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่พูดจา
ตรงไปตรงมา และมุ่งเน้นการแข่งขัน มีผลท าให้ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เพราะบางทีเสนอ 
ความคิดเห็นไปแล้วก็ไม่รับฟังความคิดเห็นของเราท าให้รู้สึกว่าไม่มีโอกาสที่จะเติบโตในบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน…” 

เนื่องจากด้านความก้าวหน้ามีระดับนัยส าคัญในการตัดสินใจไม่เลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่มากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนทั้ง 5 ด้าน 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจึงควรให้ความส าคัญในการเร่งปรับปรุงเพ่ือปิดช่องว่างด้าน
ความก้าวหน้า อย่างเร่งด่วน โดยเปิดโอกาสให้คนเก่งในประเทศผู้รับการลงทุนได้มีโอกาสบริหารงาน
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ในระดับประเทศท้องถิ่นเพ่ือเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และดึงดูดคนให้อยู่กับ
องค์การ บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรวางแผนจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
(Career Path) ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้สมัครมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตและอยากเข้ามาร่วมงาน 
นอกจากนี้ควรสื่อสารภาพลักษณ์ให้คนเห็นว่าบริษัทสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้
พิจารณาด้านทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักและจัดโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตน และส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะ  
แสดงความสามารถ และความคิดเห็น 

4.7.2.4 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านการฝึกอบรมมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P > 0.05 (Sig = 0.202) และมีค่าน้ าหนัก  
B = 0.142 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านการฝึกอบรมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมไม่แตกต่างจากบรรษัทสัญชาติอ่ืน ปัจจุบันบริษัท
ท้องถิ่นและบรรษัทข้ามชาติอ่ืนก็มีการส่งพนักงานไปอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศไม่แพ้กัน  
แม้ว่าบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจะมีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ และเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้รับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development Plan) ระยะยาว 
แตย่ังน้อยกว่าบริษัทสัญชาติอ่ืนอยู่บ้าง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า  

“…ด้านการฝึกอบรมของบริษัทนั้นแต่ละบริษัท หรือแต่ละสัญชาติ 
อาจจะไม่แตกต่างเพราะมองในมุมเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาบุคลากร แต่อาจจะแตกต่างกันตรงนโยบาย
การฝึกอบรมที่แต่ละบริษัทไม่ว่าจะสัญชาติไทยหรืออังกฤษหรืออเมริกาก็น่าจะมีนโยบายไม่เหมือนกัน
ทีเดียว…” 

4.7.2.5 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในงานมีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านความท้าทายในงานมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P > 0.05 (Sig = 0.664) และมีค่า
น้ าหนัก B = 0.040 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านความท้าทายในงานไม่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจาก
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมอบหมายงานที่มีความท้าทายได้ใช้ความรู้และศักยภาพของตน 
ไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน บริษัทอ่ืนเริ่มมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับ
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การท างาน ท าให้งานที่ได้รับมีความแปลกใหม่และท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีว่า 

“…คน Gen Y ชอบมองหางานที่ท้าทาย การท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันถือเป็นโอกาสที่ดี แต่งานที่ได้รับอาจจะไม่ท้าทายเท่ากับการได้ท างานในองค์การเล็ก
แต่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถเพ่ือแก้ปัญหาที่หลากหลายมากกว่า และเรื่อง Work-Life Balance  
ในบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่ให้อิสระพนักงานในการบริหารจัดการเวลาเอง แต่งานก็เยอะ  
จนไม่สามารถ Work-Life Balance ได…้” 

4.7.2.6 สรุปปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

โดยสรุปแล้ว การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
ของคนรุ่นใหม่ มี 2 ปัจจัยที่มีระดับนัยส าคัญที่ส่งผลถึง ได้แก่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า และปัจจัย
ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dewhurst, Pettigrew, 
& Srinivasan (2012) ที่ว่าปัจจุบันบริษัทท้องถิ่นในประเทศจีนก็สามารถเสนอโอกาสความก้าวหน้า 
ไดเ้ทียบเท่าหรือดีกว่ากับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอ่ืน จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันนั้นยังคงมีความเชื่อและติดกับภาพลักษณ์แบบเดิม  ๆ ที่ว่า  
การท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจะท าให้ไม่ได้รับโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่  
การงาน ได้รับมอบหมายงานที่หนัก และจ ากัดเฉพาะด้านมากเกินไป 

ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรแก้ไขปรับปรุงภาพลักษณ์ดังกล่าวโดย
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพนักงานคนไทยให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารเ พ่ือเป็นแบบอย่างและ
ประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งภายในและภายนอกองค์การรับรู้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงาน  
และรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การ ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายควรสื่อสารและอธิบายลักษณะ
งานให้คนทั่วไปได้เห็นภาพของงาน และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมในประเทศไทยพบว่าบริษัทท้องถิ่น
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บรรษัทข้ามชาติ
ไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรหันมาสนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นและท าให้พนักงานรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการ 
ท าความดีซึ่งจะช่วยท าให้พนักงานงานรู้สึกว่าตนได้ท างานในองค์การที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม 
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4.7.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
เข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

 
ตารางที่ 4.6 

 
ผลทางสถิติจากการทดสอบสมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีแบบคัดเลือกเข้าส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่  
สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

Estimate 
1 .685a .470 .458 .53711 

a. Predictors: (Constant), X_Challenge, X_PayAndBenefits, X_Advancement, X_Training, X_MeaningfulWork 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58.980 5 11.796 40.889 .000b 
Residual 66.641 231 .288   

Total 125.620 236    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X_Challenge, X_PayAndBenefits, X_Advancement, X_Training, X_MeaningfulWork 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -.687 .331  -2.073 .039 
X_PayAndBenefits .159 .078 .114 2.036 .043 

X_MeaningfulWork .621 .097 .429 6.413 .000 
X_Advancement .060 .078 .047 .766 .444 

X_Training .148 .065 .128 2.273 .024 
X_Challenge .152 .071 .138 2.140 .033 

a. Dependent Variable: Y 
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4.7.4 การอภิปรายผลการวิจัยส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ ในตารางที่ 4.4 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยส าหรับการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหมไ่ด้ ดังนี้ 

 
Y = -0.687 + 0.159X1 + 0.621X2 + 0.148X4 + 0.152X5 

 
โดย Y คือ การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 
 X1 คือ ค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and Benefits) * 
 X2 คือ งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ** 
 X4 คือ การฝึกอบรม (Training) * 
 X5 คือ ความท้าทายในงาน (Challenge) * 

 
 ** แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถติิ P ≤ 0.01 
 * แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 < P ≤ 0.05 

 
นอกจากนี้ยังพบว่าสมการพยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยข้างต้นสามารถ

พยากรณ์การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ร้อยละ 45.8 (Adjusted R2 = 0.458) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากับ 0.53711 และจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากตาราง ANOVA พบว่ามีค่า 
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ P ≤ 0.01 

เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญทางสถิติ (P) จากตาราง Coefficients พบว่าตัวแปร
อิสระด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ด้านการฝึกอบรม และด้าน 
ความท้าทายในงานส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) จึงสามารถสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่ ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ล าดับที่ สมมติฐาน 
ผลการ
ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคน
รุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในงานมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ยอมรับ 

 
4.7.4.1 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย

ขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.043) และมี 
ค่าน้ าหนัก B = 0.159 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านค่าจ้างและสวัสดิการส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากเชื่อว่า
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการดีกว่าบริษัทสัญชาติอ่ืน การที่มี
ประสบการณ์ท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันยังส่งผลให้การย้ายงานใหม่ได้รับเงินเดือนที่
สูงกว่าเดิม ตอบสนองความต้องการวางแผนอาชีพและแผนชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ (Stage of Career) 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า 
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“…องค์การไทยก็เริ่มปรับปรุงเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการเพ่ือให้สามารถ 
สู้บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย แต่ก็ยังมองว่าบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันก็ยังให้ค่ าจ้าง
และสวัสดิการดีในสายตาของผู้หางาน…” 

จากการพิจารณาระดับนัยส าคัญจะเห็นว่าค่าเข้าใกล้ 0.05 มากแสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างก็ยิ่งมองว่าค่าจ้างและสวัสดิการของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันดีกว่าแต่ก็เกือบ 
ไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันอาจต้องปรับปรุง
ค่าจ้างและสวัสดิการโดยพิจารณาจากตลาดแรงงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ
ติด Top 10 บริษัทที่คนไทยอยากท างานด้วยมากที่สุด เพ่ือให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ผู้หางาน และ
ดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานได้ 

4.7.4.2 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.000) 
และมีค่าน้ าหนักสูงที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนทั้ง 5 ด้าน โดยค่า B = 0.621 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันมอบหมายงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถตรงกับความเชี่ยวชาญท าให้ได้รับผิดชอบงานที่มี
ความหมายและมีความส าคัญต่อองค์การ และได้ใช้วิธีการท างานรูปแบบใหม่ ๆ เนื่องมาจากมี 
การถ่ายทอดทิศทางการท างานหรือการปรับปรุงกระบวนการท างานจากบริษัทแม่อยู่เสมอ ในขณะที่
การบริหารงานขององค์การมีรูปแบบที่ส่งผลให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน หรือ  
ได้ท างานกับคนที่มีความสามารถจะช่วยท าให้ได้พัฒนาตนเอง ตอบสนองค่านิยมส่วนบุคคลของ 
คนรุ่นใหม่ (Personal Values) ส่วนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กลุม่ตัวอย่างมองว่าบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมีการให้สนับสนุนในเรื่องนี้แต่ยังน้อย 

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจึงควรรักษาข้อดีด้านงานที่มีคุณค่า 
และมีความหมาย โดยอาจจัดส ารวจความคาดหวังของพนักงานในแต่ละปี เพ่ือสรุปความสนใจ 
ของพนักงาน และมอบหมายงานที่มีคุณค่าและมีความหมายให้เหมาะกับความสนใจและ 
ความต้องการของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี้บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรให้การสนับสนุน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือท าให้พนักงานงานรู้สึกว่าตนได้ท างานในองค์การที่สร้าง
คุณค่าให้กับสังคมอีกด้วย 
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4.7.4.3 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยขององค์การด้านความก้าวหน้ามีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านความก้าวหน้ามีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P > 0.05 (Sig = 0.444) และมีค่าน้ าหนัก  
B = 0.060 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านความก้าวหน้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
การร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกา หรือประสบการณ์ท างานในต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดี 
แต่บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมักส่งผู้บริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืน 
มาปฏิบัติ งานท าให้มองว่ามี โอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าค่อนข้ างน้อย ปัจจัยขององค์การ 
ด้านความก้าวหน้าจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของคนรุ่นใหม่ที่คาดหวังโอกาสความก้าวหน้า 
(Promotion Aspirations) เป็นที่ชัดเจนนัก 

4.7.4.4 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยขององค์การด้านการฝึกอบรมมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านการฝึกอบรมมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.024) และมีค่าน้ าหนัก  
B = 0.148 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านการฝึกอบรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันสนับสนุนการฝึกอบรม และได้เพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดีกว่าบริษัทสัญชาติอ่ืน 

ทั้งนีบ้รรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันหลายองค์การมีศูนย์พัฒนาฝึกอบรม
ของตนเองแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ดังนั้นควรส่งเสริม และสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้
ดูเป็นจุดเด่นเพ่ือสร้างความแตกต่างจากบริษัทสัญชาติอ่ืนและดึงดูดกลุ่มคนเก่งให้มาร่วมงาน 
เนื่องจากบริษัทท้องถิ่นในประเทศไทยก็มีเริ่มมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝึกอบรมของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ (Outside Interests) 

4.7.4.5 สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยขององค์การด้านความท้าทายในงานมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณข้างต้น พบว่าปัจจัย
ขององค์การด้านความท้าทายในงานมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.05 (Sig = 0.033) และมีค่า
น้ าหนัก B = 0.152 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าด้านความท้าทายในงานส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่  สาเหตุเนื่องมาจาก
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมอบหมายงานที่ท้าทาย ท าให้ได้รับการฝึกฝนในการแก้ปัญหา และ
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ใช้ความรู้และศักยภาพของตนมากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน รวมทั้งสามารถจัดสรรเวลา 
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานได้ ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ในด้านงาน 
และครอบครัว (Family Concerns) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่ว่า 

“…การได้ท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจะท าให้มีโอกาส
ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย ได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะบรรษัท  
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ตลอดเวลา และท าให้เราต้องคอยติดตามเทรนด์
เหล่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือน ามาใช้กับงานของเราซึ่งท าให้ไม่รู้สึกน่าเบื่อ ในขณะเดียวกันรู้สึก
ท้าทายตลอดเวลา…” 

4.7.4.6 สรุปปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

โดยสรุปแล้ว การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
ของคนรุ่นใหม่มี 4 ปัจจัยที่มีระดับนัยส าคัญที่ส่งผลถึง โดยด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายมีผล 
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันสูง ส่วนด้านการฝึกอบรม ด้าน 
ความท้าทายในงาน และด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท  
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันบ้าง จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันนั้นมีความเชื่อว่าบริษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมีการมอบหมายงานที่ท าให้ได้ใช้วิธีการ
ท างานรูปแบบใหม่ ๆ ได้ท างานกับคนที่สามารถช่วยพัฒนาตนเอง และสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานได้ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการดีกว่าบริษัทสัญชาติอ่ืน ประสบการณ์ท างาน 
กับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันยังส่งผลให้การย้ายงานใหม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าเดิม นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนการฝึกอบรม และเพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และยังมอบหมายงานที่ 
ท้าทาย ท าให้ได้รับการฝึกฝนในการแก้ปัญหา และใช้ความรู้และศักยภาพของตนมากกว่าเมื่อ 
เทียบกับบริษัทสัญชาติอ่ืน 

 
4.8 สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
เมื่อพิจารณาภาพรวมของผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างทั้งไม่เลือกและเลือกเข้าท างาน

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันทั้งสองกลุ่มมีมุมมองด้านความก้าวหน้าตรงกันว่าการท างาน  
กับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันอาจไม่มีโอกาสก้าวหน้าเพราะมีชาวต่างชาติด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารอยู่ และบริษัทแม่ส่งผู้บริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืนมาปฏิบัติงาน 
ในไทย ปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านการฝึกอบรม และด้านความท้าทายในงานที่เคย  
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ได้รับความนิยมจากผู้หางานในอดีต ปัจจุบันพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างมีมุมมองว่าบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทสัญชาติอ่ืน
สามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเกือบใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากัน มีการส่งพนักงานไปฝึกอบรม
ต่างประเทศ และมอบหมายงานที่ให้พนักงานได้ท างานหรือได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ ที่ได้ท้าทาย
ความรู้ความสามารถเหมือนกัน เพราะปัจจุบันบริษัทท้องถิ่นและบริษัทสัญชาติ อ่ืนในไทยมี 
การสร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดูโดดเด่น และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ 
ดังนั้นบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันจึงควรปรับปรุงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์การโดย  
โปรโมทภาพลักษณ์องค์การใหม่ ท าให้เห็นข้อดีและความม่ันคงขององค์การ 

อย่างไรก็ดี จากการเก็บข้อมูลและท าการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ายังอาจ 
มีปัจจัยอิสระอ่ืน นอกเหนือจากปัจจัยอิสระทั้ง 5 ที่กล่าวไปข้างต้น เช่น ส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า 
ปัจจัยภาพลักษณ์องค์การและชื่อเสียงขององค์การยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
และเลือกเข้าท างาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้าม

ชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของคนรุ่นใหม่กับบรรษัท

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานของคนรุ่นใหม่กับบรรษัท

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก หรือเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่โดยใช้แนวคิด Matching Model ของ Richard L. Daft (2015) โดยมี
ตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 5 ตัวแปร ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ (Pay and Benefits) 
งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ความก้าวหน้า (Advancement) การฝึกอบรม 
(Training) และความท้าทายในงาน (Challenge) 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ าย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรภาคภาษาไทย สาขาการเงินและสาขาการตลาด
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 
413 คน และผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานงานวิจัยไว้ว่า "ปัจจัยขององค์การด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านงานที่มี
คุณค่าและมีความหมาย ด้านความก้าวหน้า ด้านการฝึกอบรม และด้านความท้าทายในงาน  มีผลต่อ
การตัดสินใจไม่เลือก และเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่"  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) สามารถ
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 
 

ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลกับตัวแปรตามผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
ปัจจัยองค์การ ตัดสินใจไม่เลือก ตัดสินใจเลือก 

ค่าคงที่ -.274 -.687* 

ค่าจ้างและสวัสดิการ - .159* 
งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย .283* .621** 

ความก้าวหน้า .461** - 

การฝึกอบรม - .148* 
ความท้าทายในงาน - .152* 

หมายเหตุ. 1. ค่า Adjusted R2 = 0.396 และ 0.458 ตามล าดับ 
 2. ** แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ P ≤ 0.01 
  * แสดง ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 < P ≤ 0.05 
    ปัจจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ P > 0.05 ถือว่าไม่ส่งผล จึงไม่ปรากฏอยู่ในตาราง 
 3. N=176 คน และ 237 คนตามล าดับ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
1. กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สนใจเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ

อเมริกันมีจ านวนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน  
คิดเป็นร้อยละ 42.6 และร้อยละ 57.4 ตามล าดับ 

2. กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีแนวโน้มเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน
มากกว่าเพศชาย อายุงานหรือต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันในทิศทางเดียวกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาหลักสูตรนานาชาติมีโอกาสเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมากกว่าหลักสูตรภาษาไทย 

3. ปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า (P = 0.000, B = 0.461) และปัจจัยด้านงาน
ที่มีคุณค่าและมีความหมาย (P = 0.017, B = 0.283) ตามล าดับ 

4. ปัจจัยขององค์การที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (P = 0.000, B = 0.621) 
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ปัจจัยด้านการฝึกอบรม (P = 0.024, B = 0.148) ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน (P = 0.033,  
B = 0.152) และปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการ (P=0.043, B = 0.159) ตามล าดับ 

5. กลุ่มตัวอย่างทั้งไม่เลือกและเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันทั้งสอง
กลุ่มมีมุมมองด้านความก้าวหน้าตรงกันว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันอาจไม่มี
โอกาสก้าวหน้าเพราะมีชาวต่างชาติด ารงต าแหน่งผู้บริหารอยู่ และบริษัทแม่ส่งผู้บริหารหรือพนักงาน
ระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืนมาปฏิบัติงานในไทย ซ่ึงไม่ตรงกับความต้องการก้าวหน้า (Promotion 
Aspirations) ของคนรุ่นใหม่ 

6. ปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านการฝึกอบรม และด้านความท้าทายในงาน 
ที่เคยได้รับความนิยมจากผู้หางานในอดีตเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการด้านการวางแผน
อาชีพและแผนชีวิต (Stage of Career) และความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Outside Interests) และ
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Family Concerns) ปัจจุบันพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างมีมุมมองว่าบริษัทท้องถิ่นหรือ
บรรษัทสัญชาติอ่ืนสามารถจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเกือบใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากัน มีการส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมต่างประเทศ และมอบหมายงานที่ให้พนักงานได้ท างานหรือได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ  
ที่ได้ท้าทายความรู้ความสามารถเหมือนกัน 

7. ปัจจัยด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย กลุ่มตัวอย่างมองว่า บรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันมอบหมายงานที่ท าให้ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จ ากัดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น แต่อาจได้ใช้วิธีการท างานรูปแบบใหม่ ๆ เนื่องมาจากมีการถ่ายทอดทิศทางการท างานหรือ
การปรับปรุงกระบวนการท างานจากบริษัทแม่อยู่ เสมอ ตรงกับค่านิยมส่วนตัว (Personal Values) 
ของคนรุ่นใหม่ ส่วนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กลุ่มตัวอย่างมองว่าบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันเริ่มมีการให้สนับสนุนในเรื่องนี้แต่ยังน้อยและยังไม่ได้เป็นที่รับทราบเท่าที่ควร 

8. จากการเก็บข้อมูลและท าการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างพบว่ายังอาจมีปัจจัยอิสระ
อ่ืนนอกเหนือจากปัจจัยอิสระทั้ง 5 ที่กล่าวไปข้างต้น เช่น ปัจจัยภาพลักษณ์องค์การและชื่อเสียง 
ขององค์การ ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไมเ่ลือกและเลือกเข้าท างาน 

 
5.2 ประโยชน์ของการวิจัย 

 
จากผลสรุปของงานวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ดังต่อไปนี้ 
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5.2.1 ด้านการบริหารค่าตอบแทน 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรท าการส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทน ศึกษา

ความต้องการวางแผนอาชีพและแผนชีวิต (Stage of career) ของคนรุ่นใหม่ โดยเปรียบเทียบกับ
ตลาดแรงงาน และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับติด Top 10 บริษัทที่คนไทยอยากท างานด้วยมากที่สุด 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและค่าตอบแทน ซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาร่วมงาน เพราะ
ปัจจุบันพบว่าค่าจ้างและสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ
อเมริกันน้อย โดยคนรุ่นใหม่มีมุมมองว่าบริษัทท้องถิ่นหรือบรรษัทสัญชาติอ่ืนสามารถจ่ายค่าจ้าง 
และสวัสดิการเกือบใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากัน 

5.2.2 ด้านการวิเคราะห์งาน 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรพิจารณาปรับปรุงลักษณะงานที่ตอบสนอง

ความต้องการค่านิยมส่วนตัว (Personal Values) ของคนรุ่นใหม่ โดยเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนที่ 
ท าธุรกิจประเภทเดียวกันเพ่ือให้ผู้หางานรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีความท้าทาย 
นอกจากนี้องค์การอาจจะมอบหมายโครงการพิเศษเพ่ือให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และดึงดูด
ให้ผู้หางานรู้สึกว่าได้ท างานที่มีความส าคัญและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่มองว่า
ปัจจุบันบริษัทท้องถิ่นหรือหรือบรรษัทสัญชาติอ่ืนมอบหมายงานที่ให้พนักงานได้ท างานหรือได้ใช้
เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ ที่ได้ท้าทายความรู้ความสามารถและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
แข่งขันกับคู่แข่งได ้

5.2.3 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรให้การสนับสนุนเรื่องความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือท าให้พนักงานงานรู้สึกว่าตนได้ท างานในองค์การที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม 
เพราะคนรุ่นใหม่มีมุมมองว่าบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันให้การสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ยังน้อยและ
ยั ง ไม่ ได้ เป็นที่ รับทราบเท่าที่ ควร ในขณะที่บริษัทท้องถิ่นไทยสนับสนุนกิจกรรมเกี่ ยวกับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ท าให้พนักงานได้ท า
ความดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมและองค์การเพ่ิมขึ้นด้วย 

5.2.4 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรวางแผนจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพ (Career Path) ส าหรับการเติบโตในสายบริหารให้ชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ก้าวหน้าของคนรุ่นใหม่ (Promotion Aspirations) คัดเลือกและวางแผนพัฒนาพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับโอกาสในการบริหารองค์การที่จะมาถึง ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถดึงดูดคนเก่งที่ต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมงานกับองค์การ เพราะคนรุ่นใหม่  
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มีมุมมองว่าการที่บริษัทแม่ส่งผู้บริหารหรือพนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอ่ืนมาปฏิบัติงาน 
ในไทยจะท ามีโอกาสเติบโตก้าวหน้าค่อนข้างน้อย 

บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันยังควรสื่อสารภาพลักษณ์ให้ผู้หางานเห็นว่า
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันเน้นสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก ไม่ได้พิจารณา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะส่งผลให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะเข้ามาสมัครงานด้วย 

5.2.5 ด้านการฝึกอบรม 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรส่งเสริม และสนับสนุนด้านการฝึกอบรม 

ที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ (Outside Interests) ให้ดูเป็นจุดเด่น 
เพ่ือสร้างความแตกต่างจากบริษัทสัญชาติอ่ืนและดึงดูดกลุ่มคนเก่งให้มาร่วมงาน เช่น เปิดอบรม 
สัมมนาฟรี หรือจัดเปิดบ้านให้เยี่ยมชมการท างานเพ่ือให้ผู้หางานที่สนใจเข้าร่วมงานได้มีโอกาส  
เยี่ยมชมบรรยากาศในการท างาน และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าร่ วมงานกับองค์การ 
ในอนาคต เพราะคนรุ่นใหม่มีมุมมองว่าปัจจุบันบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันให้การสนับสนุนด้าน
การฝึกอบรมไม่แตกต่างจากบรรษัทสัญชาติอ่ืน นอกจากนี้บริษัทท้องถิ่นและบรรษัทข้ามชาติอ่ืนก็มี
การส่งพนักงานไปอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศไม่แพ้กัน 

5.2.6 ด้านความท้าทายในงาน 
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรมอบหมายงานที่มีความท้าทายเพ่ือให้ 

คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าได้ท างานที่ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตน ติดตามอัพเดทเทรนด์ 
ด้านเทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่วนการสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรเปิดโอกาสให้พนักงานจัดสรรเวลาของตนเอง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ในด้านงานและครอบครัว (Family Concerns) เพราะ 
คนรุ่นใหม่มักแสวงหางานที่ท้าทายและองค์การทีใ่ห้ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

5.2.7 ด้านการสื่อสารภายนอกองค์การ 
ผลการวิจัยเห็นชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่ที่ ไม่เลือกและที่เลือกเข้าท างานบรรษัท 

ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันมีภาพลักษณ์ต่อบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันที่แตกต่างกัน ดังนั้นบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันควรส่งเสริมด้านการสื่อสารภายนอกองค์การให้ผู้หางานหรือคนทั่วไป 
ได้ทราบถึงการด าเนินธุรกิจและความเคลื่อนไหวขององค์การมากขึ้น ซึ่งในบางเรื่องบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกันอาจจะมีการด าเนินการแล้วแต่คนภายนอกไม่ได้รับรู้  และควรปรับปรุงภาพลักษณ์
และชื่อเสียงขององค์การโดยโปรโมทภาพลักษณ์องค์การใหม่ ท าให้เห็นข้อดี และความมั่นคง 
ขององค์การ เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้หางานให้เข้ามาสมัครงาน และสื่อสารให้ผู้หางานได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับองค์การ เพราะคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเลือกเข้าท างานบริษัทไทยหรือบริษัทสัญชาติอ่ืนเพ่ิมขึ้น 
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และมีบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันติดอันดับ Top 10 บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดในประเทศ
ไทยในสัดส่วนที่ลดลง 

 
5.3 ข้อจ ากัดการวิจัย 

 
เนื่องด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการท าการค้นคว้าอิสระค่อนข้างจ ากัด ท าให้การศึกษา

ค้นคว้าอิสระเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
ของคนรุ่นใหม”่ อาจได้ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

 
1. ควรท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่ก าลังจะจบการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการวิจัยในวงกว้างมากกว่าจ ากัดเฉพาะกลุ่ม 
2. ควรท าการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ 

ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
3. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ภาพลักษณ์องค์การและชื่อเสียง 

วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในการท างาน เพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาปรับปรุงปัจจัยองค์การ 
และได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
ผลการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

 
ก.1 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
เข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตารางที่ ก.1 

 
ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างานซึ่งอาจจะเป็นในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน หรือสิ่งอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
1. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้

ค่าตอบแทนด้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

2. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้
สวัสดิการด้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

3. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมีโอกาสถูกตัด
โบนัสหรือเลิกจ้างมากกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

4. ท่านคิดว่าผลประกอบการของบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกันดูไม่โดดเด่น และรู้สึกไม่มั่นคง
ในสายตาของท่าน เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

0 +1 +1 +0.67 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.1 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย หมายถึง  การที่บุคคลนั้นได้รับงานที่มีความส าคัญ รู้สึกตระหนักในงานที่ท า
เนื่องจากงานท่ีได้รับตรงกับความรู้ ความสามารถท าให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับงาน 

5. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับมอบหมาย
งานท่ีท าให้ท่านได้ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ
ที่จ ากัดเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

6. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน มี
กระบวนการท างานที่เป็นไปตามขั้นตอน
และกฎระเบียบมากเกินไป เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

0 +1 +1 +0.67 ผ่าน 

7. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านไม่สามารถร่วม
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานได้เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

8. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกันเปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาตนเอง
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

9. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันมีการจัด
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
นอกเหนือจากการท าธุรกิจหลักน้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

0 0 +1 0.33 ตัดออก 
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ตารางที่ ก.1 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ความก้าวหน้า หมายถึง แต่ละบุคคลได้รับความก้าวหน้าโดยการพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีความสามารถ เต็ม
ใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ และการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นในองค์การจากความสามารถในการ
ท างาน 

10. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันที่มี
รูปแบบการบริหารองค์การหลายล าดับขั้น
จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในบรรษัท
ข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

11. ท่านคิดว่าการที่บรรษัทข้ามชาติอเมริกันส่ง
ผู้บริหารจากประเทศอื่นมาปฏิบัติงานใน
ไทย จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าน้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

12 ท่านคิดว่าการที่บรรษัทข้ามชาติอเมริกันส่ง
พนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอื่น
มาปฏิบัติงานในไทย จะท าให้ท่านมีโอกาส
ก้าวหน้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 0 +1 +0.67 ผ่าน 

13. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมการท างานของบรรษัท
ข้ ามชาติ อ เมริ กันอาทิ เ ช่นการพู ด จา
ตรงไปตรงมา การไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เน้น
การแข่งขัน จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้า
ในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

14. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ (Career Path) น้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.1 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

15. ท่านคิดว่าความเช่ียวชาญในการท างานของ
ท่าน จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าใน
บรรษัทข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

16. ท่านคิดว่าการจบการศึกษาในประเทศไทย
จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในบรรษัท
ข้าม1ชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

17. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของท่านจะท าให้ท่านก้าวหน้า
ในการท างานในบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมทีมุ่่งให้บุคคลเกดิความรู้ ทักษะ การพัฒนา และ
ประสบการณ์อันเหมาะสมซึ่งท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และน าไปสู่การปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
18. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น

สนับสนุนการฝึกอบรมน้อยกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

19. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น
สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

20. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการวาง
แ ผ น ก า รพัฒนา บุ ค ล ากร ร ายบุ คคล 
( Individual Development Plan) ระยะ
ยาวน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอืน่ 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.1 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

21. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อน้อยกว่า เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

ความท้าทายในงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
อยู่เสมอ 
22. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ

อเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับมอบหมายงาน
ที่ซ้ าซ้อนและไม่สร้างแรงจูงใจ เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

23. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับการฝึกฝนใน
การแก้ปัญหาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

24. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้ใช้ความรู้และ
ศักยภาพของตนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

25. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านต้องเดินทางไป
ท างานต่างประเทศบ่อย ๆ ซึ่งท าให้เกิดผล
เสียต่อครอบครัว เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

0 0 +1 +0.33 ตัดออก 

26. ท่านคิดว่าการได้ท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) 
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

0 0 +1 +0.33 ตัดออก 
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ก.2 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตารางที่ ก.2 

 
ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างานซึ่งอาจจะเป็นในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน หรือสิ่งอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
1. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้

ค่าตอบแทนดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

2. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้
สวัสดิการดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

3. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับโบนัสและ
รู้สึกมั่นคงมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

4. ท่านคิดว่าผลประกอบการของบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกันดูโดดเด่นในสายตาของท่าน 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

0 +1 +1 +0.67 ผ่าน 

5. ท่านคิดว่าการมีประสบการณ์ท างานกับ
บรรษัทข้ามชาติอเมริกันจะท าให้การย้าย
งานใหม่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.2 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย หมายถึง  การที่บุคคลนั้นได้รับงานที่มีความส าคัญ รู้สึกตระหนักในงานที่ท า
เนื่องจากงานท่ีได้รับตรงกับความรู้ ความสามารถท าให้รู้สึกสนุกและมีความสุขกับงาน 

6. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น
ม อ บ ห ม า ย ง า น ที่ ท่ า น ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถตรงกับความเ ช่ียวชาญ
มากกว่าบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

7. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้ใช้วิธีการท างาน
รูปแบบใหม่ ๆ มากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

8. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านรับผิดชอบงานที่มี
ความหมายและมีความส าคัญต่อองค์การ
มากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

9. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ได้แสดงความคิดเห็นใน
การท างานมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

10. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้ท างานกับคนที่มี
ความสามารถ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ท่านได้พัฒนาตนเองมากกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

11. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันมีการจัด
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
นอกเหนือจากการท าธุรกิจหลักมากกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

0 +1 +1 0.67 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.2 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ความก้าวหน้า หมายถึง แต่ละบุคคลได้รับความก้าวหน้าโดยการพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่ ๆ มีความสามารถ เต็ม
ใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ และการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นในองค์การจากความสามารถในการ
ท างาน 

12. ท่านคิดว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษจะท าให้
ท่านก้าวหน้าในบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน
มากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

13. ท่านคิดว่าการที่บรรษัทข้ามชาติอเมริกันส่ง
ผู้บริหารจากประเทศอื่นมาปฏิบัติงานใน
ไทย จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 0 +1 +0.67 ผ่าน 

14. ท่านคิดว่าการศึกษาจบจากต่างประเทศจะ
ท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในบรรษัทข้าม
ชาติอเมริกันดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

15. ท่ า น คิ ด ว่ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง า น ใน
ต่างประเทศจะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้า
ในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันดีกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

16. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อ เมริ กั น  จะท า ให้ ท่ านมี โ อกาส กา ร
หมุนเวียนงาน หรือไปท างานต่างประเทศ
ดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

17. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ (Career Path) ที่ดีกว่า เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.2 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้บุคคลเกิดความรู้ ทักษะ การพัฒนา และ
ประสบการณ์อันเหมาะสมซึ่งท าให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และน าไปสู่การปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

18. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น
สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน
ดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

19. ท่านคิดว่าการท างานในบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกันเปิดโอกาสให้พนักงานเพิ่มพูน
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดีกว่า เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

20. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านมีการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 
Development Plan) ระยะยาวดีกว่า เมื่อ
เทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

21. ท่ านคิ ด ว่ าบ รรษั ทข้ า มชาติ อ เมริ กั น
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อดีกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

ความท้าทายในงาน หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
อยู่เสมอ 
22. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ

อเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับมอบหมายงาน
ที่ไม่ซ้ าซากและน่าเบื่อ เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

23. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับการฝึกฝนใน
การแก้ปัญหาอยู่เสมอ เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 
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ตารางที่ ก.2 
 

ผลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญ คะแนน

เฉลี่ย 
ผลความ
เที่ยงตรง ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

24. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านได้ใช้ความรู้และ
ศักยภาพของตนมากกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

+1 +1 +1 +1.00 ผ่าน 

25. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านต้องเดินทางไป
ท างานต่างประเทศบ่อย ๆ ซึ่งท าให้เกิดผล
ดีต่อตัวท่านมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

0 0 +1 +0.33 ตัดออก 

26. ท่านคิดว่าการได้ท างานกับบรรษัทข้ามชาติ
อเมริกัน จะท าให้ท่านมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน (Work-Life Balance) 
ดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

0 0 +1 +0.33 ตัดออก 
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ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบความเชื่อมั่น 

 
ข.1 ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตารางที่ ข.1 

 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรอิสระ (X) ในแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตัวแปรอิสระ (X1) ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.797 4 

 
ตัวแปรอิสระ (X2) ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.708 4 

 
ตัวแปรอิสระ (X3) ด้านความก้าวหน้า 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.841 8 

 
ตัวแปรอิสระ (X4) ด้านการฝึกอบรม 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.673 4 
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ตารางที่ ข.1 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรอิสระ (X) ในแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S2_Training.1 8.67 3.540 .665 .449 
S2_Training.2 8.57 4.530 .302 .719 

S2_Training.3 8.17 4.420 .498 .582 
S2_Training.4 8.20 4.786 .399 .642 

 
ตัวแปรอิสระ (X5) ด้านความท้าทายในงาน 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.847 3 

 
ข.2 ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตารางที่ ข.2 

 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรอิสระ (X) ในแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ตัวแปรอิสระ (X1) ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.706 5 



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

70 
 

 

ตารางที่ ข.2 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรอิสระ (X) ในแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

 
ตัวแปรอิสระ (X2) ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.721 6 

 
ตัวแปรอิสระ (X3) ด้านความก้าวหน้า 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.695 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S2_Advancement.1 19.37 5.551 .264 .704 
S2_Advancement.2 20.43 5.082 .440 .650 

S2_Advancement.3 19.77 4.875 .519 .625 
S2_Advancement.4 19.70 4.976 .345 .687 
S2_Advancement.5 19.83 4.489 .608 .590 
S2_Advancement.6 19.90 5.334 .410 .660 

 
ตัวแปรอิสระ (X4) ด้านการฝึกอบรม 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.869 4 

 
  



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

71 
 

 

ตารางที่ ข.2 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรอิสระ (X) ในแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย (ต่อ) 

 
ตัวแปรอิสระ (X5) ด้านความท้าทายในงาน 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.744 3 

 



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

72 
 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

 
ค.1 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ชุดที่   

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
ของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิ ต  เ น้ นก า รบริ ห า รทรั พย ากรมนุ ษย์ แ ล ะอ งค์ ก า ร  คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ล ะการบัญ ชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” 

 
ค าชี้แจง 

 
แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการวิจัย ซึ่งค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี ้

 
 ขอแสดงความขอบคณุ 

 ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ใหต้รงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 
1. เพศ (เลือก 1 ค าตอบ) 

 1. ชาย  2. หญิง 
2. อาย ุ(เลือก 1 ค าตอบ) 

 1. 23 - 27 ปี  2. 28 - 32 ปี 
 3. 33 - 37 ปี  4. มากกว่า 37 ปี 

3. สาขาท่ีเรียน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. MBA (หลักสูตรภาษาไทย)  2. MBA-HRM (หลักสูตรภาษาไทย) 
 3. MIF (หลักสูตรนานาชาติ)  4. MIM (หลักสูตรนานาชาติ) 

4. ประสบการณ์ในการท างาน (เลอืก 1 ค าตอบ) 
 1. น้อยกว่า 1 ปี  2. 1 - 3 ปี 
 3. 4 - 6 ปี  4. 7 - 9 ปี 
 5. 10 - 12 ปี  6. 13 - 15 ปี 
 7. มากกว่า 15 ปี 

5. ต าแหน่งงาน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. Officer  2. Senior Officer 
 3. Manager ขึ้นไป    4. อื่น ๆ โปรดระบุ _____________________ 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. 0 - 15,000 บาท  2. 15,001 - 30,000 บาท 
 3. 30,001 - 45,000 บาท  4. 45,001 - 60,000 บาท 
 5. 60,001 - 75,000 บาท  6. 75,001 - 90,000 บาท 
 7. 90,001 บาทขึ้นไป 

7. สายอาชีพ (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. วิศวกรรม  2. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. ธุรกิจและพาณิชย์  4. สุขภาพและการแพทย ์
 5. ศิลปศาสตร์และการศึกษา  6. กฎหมาย 
 7. วิทยาศาสตร ์  8. อื่น ๆ โปรดระบุ _____________________ 

 
 

(ยังมีค าถามต่อในส่วนท่ี 2)  
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ส่วนที่ 2 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ในประเทศไทย 
 
ส่วนที่ 2.1  โปรดเรียงล าดับความส าคัญ โดย 1 มีความส าคัญน้อยที่สุด และ 5 มีความส าคัญมากท่ีสุดลงในช่องว่าง 

 
1. ปัจจัยที่ท าให้ท่านไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

         ค่าจ้างและสวัสดิการ          งานท่ีมีคุณค่าและมคีวามหมาย 
         ความก้าวหน้าในอาชีพ          การฝึกอบรม 
         ความท้าทายในงาน 

 
ส่วนที่ 2.2  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดระดับการแสดง
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลอืกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 
1. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้ค่าตอบแทนด้อยกว่าหรือ

เทียบเท่ากับบริษัทสัญชาติอื่น 
     

2. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้สวัสดิการด้อยกว่าหรือเทียบเท่า
กับบริษทัสัญชาติอื่น 

     

3. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมี
โอกาสถูกตัดโบนัสหรือเลิกจ้าง เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

4. ท่านคิดว่าผลประกอบการของบรรษัทข้ามชาติอเมริกันดูไม่โดดเด่น 
และรู้สึกไม่มั่นคงในสายตาของท่าน เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านค่าจ้างและสวสัดิการ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



Ref. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBWRef. code: 25595802036235MBW

75 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลอืกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

5. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน
ได้รับมอบหมายงานที่ท าให้ท่านได้ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญที่จ ากัด
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

6. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน มีกระบวนการท างานท่ีเป็นไปตาม
ขั้นตอนมากเกินไป เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น  

     

7. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านไม่
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้ 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

8. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมี
โอกาสได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถ และได้พัฒนาความสามารถ
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  

ด้านความก้าวหน้า 

9. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันที่มีรูปแบบการบริหารองค์การ
หลายล าดับขั้นจะท าให้ท่านได้รับความก้าวหน้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

10. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันที่มีรูปแบบการบริหาร โดย
มอบหมายให้ผู้บริหารจากประเทศส านักงานใหญ่มาเป็นผู้บริหารใน
ประเทศไทยจะท าให้ท่านได้รับความก้าวหน้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

11. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันที่มีรูปแบบการบริหารโดยส่ง
พนักงานระดับปฏิบัติการจากประเทศอื่นมาปฏิบัติงานในประเทศไทย 
จะท าให้ท่านได้รับความก้าวหน้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 

     

12. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมการท างานของบรรษัทข้ามชาติอเมริกันอาทิเช่น
การพูดจาตรงไปตรงมา การไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เน้นการแข่งขัน จะท า
ให้ท่านได้รับความก้าวหน้าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลอืกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
13. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน

ได้รับต าแหน่งหน้าที่การงานที่มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
(Career Path) ทีด่้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

14. ท่านคิดว่าความเช่ียวชาญในการท างานของท่าน จะท าให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

     

15. ท่านคิดว่าการที่ท่านจบการศึกษาในประเทศจะท าให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

     

16. ท่านคิดว่าการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษจะท าให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความก้าวหน้า 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ด้านการฝึกอบรม 
17. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรม

พัฒนาด้อยกว่า หรือเทียบเท่ากับบริษัทสัญชาติอื่น 
     

18. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน
ได้ รับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual 
Development Plan) ระยะยาวเพื่อพัฒนาความช านาญด้อยกว่า 
หรือเทียบเท่ากับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

19. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ด้อยกว่า หรือเทียบเท่ากับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านการฝึกอบรม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่เลอืกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความท้าทายในงาน 
20. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน

ได้รับมอบหมายงานที่ซ้ าซ้อนและไม่สร้างแรงจูงใจ เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

21. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน
ได้รับการฝึกฝนในการแก้ปัญหาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 

     

22. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้
ใช้ความรู้และศักยภาพของตนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความท้าทายในงาน 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
ส่วนที่ 2.3  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดระดับการแสดง
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
การตัดสินใจไม่เลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

ในประเทศไทยในความเห็นท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านยังคงไม่สนใจเข้าร่วมงานหรือท างานกับ
บรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

     

 

 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
(จบแบบสอบถาม) 
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ค.2 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย 

 
ชุดที่   

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่
ในประเทศไทย 

 
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิ ต  เ น้ นก า รบริ ห า รทรั พย ากรมนุ ษย์ แ ล ะอ งค์ ก า ร  คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ล ะการบัญ ชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัท 
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่” 

 
ค าชี้แจง 

 
แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการวิจัย ซึ่งค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเนื่องจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี ้

 
 ขอแสดงความขอบคณุ 

 ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ใหต้รงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 
1. เพศ (เลือก 1 ค าตอบ) 

 1. ชาย  2. หญิง 
2. อาย ุ(เลือก 1 ค าตอบ) 

 1. 23 - 27 ปี  2. 28 - 32 ปี 
 3. 33 - 37 ปี  4. มากกว่า 37 ปี 

3. สาขาท่ีเรียน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. MBA (หลักสูตรภาษาไทย)  2. MBA-HRM (หลักสูตรภาษาไทย) 
 3. MIF (หลักสูตรนานาชาติ)  4. MIM (หลักสูตรนานาชาติ) 

4. ประสบการณ์ในการท างาน (เลอืก 1 ค าตอบ) 
 1. น้อยกว่า 1 ปี  2. 1 - 3 ปี 
 3. 4 - 6 ปี  4. 7 - 9 ปี 
 5. 10 - 12 ปี  6. 13 - 15 ปี 
 7. มากกว่า 15 ปี 

5. ต าแหน่งงาน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. Officer  2. Senior Officer 
 3. Manager ขึ้นไป    4. อื่น ๆ โปรดระบุ _____________________ 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. 0 - 15,000 บาท  2. 15,001 - 30,000 บาท 
 3. 30,001 - 45,000 บาท  4. 45,001 - 60,000 บาท 
 5. 60,001 - 75,000 บาท  6. 75,001 - 90,000 บาท 
 7. 90,001 บาทขึ้นไป 

7. สายอาชีพ (เลือก 1 ค าตอบ) 
 1. วิศวกรรม  2. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. ธุรกิจและพาณิชย์  4. สุขภาพและการแพทย ์
 5. ศิลปศาสตร์และการศึกษา  6. กฎหมาย 
 7. วิทยาศาสตร ์  8. อื่น ๆ โปรดระบุ _____________________ 

 
 

(ยังมีค าถามต่อในส่วนท่ี 2)  
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ส่วนที่ 2 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกันของคนรุ่นใหม่ 

ในประเทศไทย 
 
ส่วนที่ 2.1  โปรดเรียงล าดับความส าคัญ โดย 1 มีความส าคัญน้อยที่สุด และ 5 มีความส าคัญมากท่ีสุดลงในช่องว่าง 
ปัจจัยที่ท าให้ท่านเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

         ค่าจ้างและสวัสดิการ          งานท่ีมีคุณค่าและมคีวามหมาย 
         ความก้าวหน้าในอาชีพ          การฝึกอบรม 
         ความท้าทายในงาน 

 
ส่วนที่ 2.2  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดระดับการแสดง
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

1. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้ค่าตอบแทนดีกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

2. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันให้สวัสดิการดีกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

3. ท่านคิดว่าการได้ร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน
ได้รับโบนัสและรู้สึกมั่นคงมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

4. ท่านคิดว่าผลประกอบการของบรรษัทข้ามชาติอเมริกันดูโดดเด่นใน
สายตาของท่าน เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

5. ท่านคิดว่าการมีประสบการณ์ท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกันจะท า
ให้การย้ายงานใหม่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านค่าจ้างและสวสัดิการ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

6. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันมอบหมายงานที่ท่านได้ใช้ความรู้
ความสามารถตรงกับความเช่ียวชาญมากกว่าบริษัทสัญชาติอื่น 

     

7. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้ใช้
วิธีการท างานรูปแบบใหม่ ๆ มากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

8. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่าน
รับผิดชอบงานที่มีความหมายและมีความส าคัญต่อองค์การมากกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

9. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ได้แสดง
ความคิดเห็นในการท างานมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

10. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้
ท างานกับคนที่มีความสามารถ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้
พัฒนาตนเองมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

11. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันมีการจัดกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) นอกเหนือจากการท าธุรกิจหลักมากกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  

ด้านความก้าวหน้า 
12. ท่านคิดว่าการที่บรรษัทข้ามชาติอเมริกันส่งผู้บริหารจากประเทศอื่น

มาปฏิบัติงานในไทย จะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

13. ท่านคิดว่าการศึกษาจบจากต่างประเทศจะท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้า
ในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

14. ท่านคิดว่าประสบการณ์ท างานในต่างประเทศจะท าให้ท่านมีโอกาส
ก้าวหน้าในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติ
อื่น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
15. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมี

โอกาสการหมุนเวียนงาน หรือไปท างานต่างประเทศดีกว่า เมื่อเทียบ
กับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

16. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมี
โอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path) ทีด่ีกว่า เมื่อเทียบกับ
บริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความก้าวหน้า 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

ด้านการฝึกอบรม 
17. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาของ

พนักงานดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 
     

18. ท่านคิดว่าการท างานในบรรษัทข้ามชาติอเมริกันเปิดโอกาสให้
พนักงานเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัท
สัญชาติอื่น 

     

19. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านมีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan) ระยะยาวดีกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

20. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันสนับสนุนทุนการศึกษาต่อดีกว่า 
เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 

     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านการฝึกอบรม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
  

ด้านความท้าทายในงาน 
21. ท่านคิดว่าบรรษัทข้ามชาติอเมริกันสนับสนุนทุนการศึกษาต่อดีกว่า 

เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 
     

22. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้รับ
การฝึกฝนในการแก้ปัญหาอยู่เสมอ เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติ 
สัญชาติอเมริกันในประเทศไทยในความเห็นท่าน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
23. ท่านคิดว่าการท างานกับบรรษัทข้ามชาติอเมริกัน จะท าให้ท่านได้ใช้

ความรู้และศักยภาพของตนมากกว่า เมื่อเทียบกับบริษัทสัญชาติอื่น 
     

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับด้านความท้าทายในงาน 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
ส่วนที่ 2.3  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยก าหนดระดับการแสดง
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

ในประเทศไทยในความเห็นท่าน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านยังคงสนใจเข้าร่วมงานหรือท างานกับบรรษัท
ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
(จบแบบสอบถาม)
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 

 
ง.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกัน 

 
ตารางที่ ง.1 

 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
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X_PayAndBenefits Pearson Correlation 1 .499** .546** .466**  .480** .444** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 176 176 176 176 176 176 

X_MeaningfulWork Pearson Correlation .499** 1 .619** .522** .590** .534** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 176 176 176 176 176 176 
X_Advancement Pearson Correlation .546** .619** 1 .532** .495** .590** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 176 176 176 176 176 176 

X_Training Pearson Correlation .466**  .522** .532** 1 .641** .457** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 176 176 176 176 176 176 
X_Challenge Pearson Correlation .480** .590** .495** .641** 1 .435** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 176 176 176 176 176 176 
Y Pearson Correlation .444** .534** .590** .457** .435** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 176 176 176 176 176 176 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ง.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติ
สัญชาติอเมริกัน 

 
ตารางที่ ง.2 

 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจเข้าร่วมงานกับบรรษัทข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน 
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X_PayAndBenefits Pearson Correlation 1 .393** .479** .325** .334** .393** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 237 237 237 237 237 237 

X_MeaningfulWork Pearson Correlation .393** 1 .509** .454** .633** .643** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 237 237 237 237 237 237 
X_Advancement Pearson Correlation .479** .509** 1 .401** .483** .438** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 237 237 237 237 237 237 

X_Training Pearson Correlation .325** .454** .401** 1 .429** .438** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 237 237 237 237 237 237 

X_Challenge Pearson Correlation .334** .633** .483** .429** 1 .525** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 237 237 237 237 237 237 

Y Pearson Correlation .393** .643** .438** .438** .525** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 237 237 237 237 237 237 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวศิริพร ส าราญจิตต์ 
วันเดือนปีเกิด 17 มกราคม 2528 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2549: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ 
  
ประสบการณ์ท างาน 2550-2560: เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง 

บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จ ากัด 
2549-2550: เจ้าหน้าที่บัญชี 
บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จ ากัด 

 


