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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เร่ิมจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยระยะแรก ลักษณะงานของบริษัทเป็นการ
ก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้ าส าคัญ คือ หน่วยราชการ เช่น กองทัพบก และ
กองทัพอากาศ เป็นต้น นับแต่ปี 2537 ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแปรสภาพเป็นเป็นบริษัทมหาชน เป็น
ต้นมานั้น นับเป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
บริษัททั้งจากการปรับปรุงวิธีการบริหารงานควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีการก่อสร้างโดยการร่วมทุนกับบริษัทก่อสร้างอ่ืนๆที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ท างานให้มากขึ้น จึงท าให้บริษัทฯสามารถขยายขอบเขตการรับงานจนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน
กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจ านวนไม่กี่รายที่สามารถรับด าเนินงานก่อสร้างที่ที่มีความซับซ้อนและ
จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่สูงได้ 

ในยามที่เศรษฐกิจก าลังขับเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก องค์กรและบริษัทต่างๆ ในประเทศ
ไทยต่างก็ตื่นตัวในการที่จะท าให้พนักงานในองค์กรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่ ท าให้
ค าว่า ความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กรของพนักงานนั้นทางองค์กรจะท าอย่างไรเพื่อให้เกิด
ขึ้นกับพนักงาน ความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กรของพนักงาน หรือจะเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์กรที่จูงใจให้พนักงานทั้งหลายเกิดความผูกพันและมีส่วนร่วมกับงานที่พวก
เขาท า และเกิดจิตส านึกที่จะท างานให้ได้ผลงานออกมาดี  ซึ่งเป็นเร่ืองปกติที่พนักงานผู้มีความ
มุ่งมั่นต่อตัวงาน ก็มักจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง และมีความภักดีต่อองค์กรอย่าง
มาก 

การที่บุคคลจะปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ด้านความรู้ คามสามารถ จริยธรรม นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ ความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังที่ 
Steer and Porter (1997 : 211) กล่าวว่าบุคคลที่มีความพอใจและแรงจูงใจในการท างานจะมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
ระดับแรงจูงใจ ความรู้ความสามารถหรือลักษณะส่วนตัวและความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ของตน ดังนั้นผู้บริหารองค์การจะต้องรู้จักวิธีสร้างภาวะกระตุ้นหรือตอบสนองความต้องการ และ
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แรงจูงใจในการท างานให้เกิดขึ้น ซึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลในองค์การ เพื่อโน้มน้าว
จิตใจให้เกิดความรัก ความผูกพัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเต็ม ใจ ทุ่มเทความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ให้กับงานในหน้าที่อย่างจริงจังและให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มี
ต่อหน่วยงานและความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่องานในหน้าที่  จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การหากบุคลากรในองค์การ
ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นมูลเหตุที่ท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน มีการขาดงาน ลาออกจากงาน  หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม หากบุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง จะมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานส่งผลท า
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะช่วยก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของผู้ที่ปฏิบัติงานหลายประการ คือ มีความสนใจ ศรัทธา
และเชื่อมั่นในหน่วยงาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือร่วมใจต่อ
ผู้บังคับบัญชา มีความเสียสละ และรับมอบงานอย่างเต็มความสามารถ 

จากความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารในองค์การ
ต่างๆ พยายามจะด าเนินการหลายประการที่มุ่งจะยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใจองค์การของตนให้สูงขึ้น ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือการ
ยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การของตนให้สูงขึ้น ทั้งนี้โดยคาดหมายว่า
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การของตน น่าจะมีผลท าให้องค์การ
ด าเนินการไปด้วยความราบร่ืนและมีความผูกพันต่อองค์การดียิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานขาดความผูกพันต่อองค์การที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้  จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง  จ ากัด 
(มหาชน) โดยศึกษาว่าสภาพของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ และปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อจะน าผลการศึกษาค้นคว้ามา
ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารน าไปวางแผนปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในสังกัดและหาแนวทางเพื่อท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจนท าให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
ทุ่มเทให้กับการท างาน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท าให้พนักงานเป็นคนเก่ง
และดี ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
บริษัท ช.การช่าง  จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของHerzberg(1996) 
และแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ Allen and Meyer(1990) กล่าวถึงความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน)   
 

                             ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 
                  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                             
      ปัจจัยสุขอนามัย                                               
      - เงินเดือน                                                                                  
     - สภาพการท างาน                                                                                                                                                              
     - นโยบายและการบริหารจัดการขององค์การ                               ความผูกพันต่อองค์การ 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                                   - ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 
     ปัจจัยจูงใจ                                                               - ความเกี่ยวโยงกับองค์การ                                                                                                            
     - ความรับผิดชอบ                                                    - ความจงรักภักดี                                                                                                   
     - การยอมรับ                                                                     
     - ความก้าวหน้า            
  

ภาพประกอบที่1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
สมมติฐานการศึกษา 
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1. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการ
บริหารจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

2. ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) โดยก าหนดระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลรวม 1 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 
ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานสนามโครงการ โดยท าหน้าที่
รับเหมาก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน สัญญาที่ 2 และ 5     

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารและองค์การจะได้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

3. ท าให้น าผลที่ได้ในการศึกษาไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรและการ
พัฒนาองค์การในอนาคตต่อไป  

4. ท าให้เพิ่มองค์ความรู้ในด้านแนวคิดของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานให้กับหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆของ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
 

นิยามศัพท ์
1. องค์การ หมายถึง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ท าธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 
2. แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และการก าหนดทิศทางเป้าหมายของ

พฤติกรรมนั้น 
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3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความต้องการ ความปรารถนา หรือความอยากที่จะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน เนื่องจากได้รับปัจจัยต่างๆเป็นการตอบแทนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามธรรมชาติ 

4. ปัจจัยอนามัย หมายถึง เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์หรือปัจจัยที่ท าให้พนักงาน
เกิดความพอใจในการท างานซึ่งเกิดขึ้นจากเนื้องานโดยตรง เช่น ความยกย่องนับถือ ความ
รับผิดชอบในการท างาน ความก้าวหน้าและเจริญเติบโต 

5. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง เป็นความต้องการขั้นต่ าของมนุษย์หรือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความไม่
พึงพอใจในการท างานซึ่งเกิดจากสภาพของ เช่น ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความสัมพันธ์ในการท างาน และนโยบายของบริษัท  

6. ความผูกพัน หมายถึง การเกี่ยว แน่นแฟ้น เชื่อมโยง ที่เป็นความรู้สึกออกมาจาก
สัญชาตญาณบนความสนิทสนมหรือทางสายเลือด 

7. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพนักงานในฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบริหารโครงการ      

8.  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ หมายถึง การแสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การของผู้ปฏิบัติงาน 

9. ความเกี่ยวโยงกับองค์การ หมายถึง การปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่ของตนเอง
อย่างเต็มที่ 

10. ความจงรักภักดี หมายถึง ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ 
11. พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ได้รับการบรรจุและให้ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายงานต่างๆของ 

บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)วิศวกรรม ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายบริหารโครงการ 
  11.1 ฝ่ายวิศวกรรม ประกอบด้วย วิศวกรส านักงาน เจ้าหน้าที่ เขียนแบบ เจ้าหน้าที่
ควบคุมเอกสาร เลขานุการ ธุรการ 
  11.2 ฝ่ายก่อสร้าง ประกอบด้วย วิศวกรสนาม วิศวกรตรวจสอบระบบคุณภาพ ช่าง
ควบคุมงาน เลขานุการ ธุรการ 
  11.3 ฝ่ายบริหารโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่จัดการส านักงานทั่วไป 

 
 
 


