
 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจ

ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  บริษัท ช.การช่าง  จ ากัด (มหาชน) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.
การช่าง จ ากัด (มหาชน) ออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจ 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ 
  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 120 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 65.00 เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-35 ปีและ 36-40 ปี มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน คือ จ านวน 32 คน และ 33 คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ 27.50 ตามล าดับ 
สถานภาพโสด จ านวน 68  คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ สมรส  จ านวน 50  คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.34 ต่ ากว่าปริญญาตรีและ
เทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโท จ านวน  19 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.83 ฝ่ายก่อสร้าง จ านวน 54  
คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ ฝ่ายวิศวกรรม จ านวน 48  คน คิดเป็นร้อยละ 40  อายุการ
ท างาน 2-3 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปีและ 4-6 ปีเท่ากัน 
จ านวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 24.17 และเงินเดือน 10,001-30,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 59.17 รองลงมาคือ  30,001-50,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(n=120 ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
78 
42 

 
65.00 
35.00 

        2. อายุ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-50 ปี 
51-55 ปี 
56-60 ปี 

 
37 
32 
33 
12 
4 
1 
1 

 
30.83 
26.67 
27.50 
10.00 
3.34 
0.83 
0.83 

3. สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง-หม้าย 

68 
50 
2 

56.67 
41.67 

          1.66  
4. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
เทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาโท 

19 
82 
19 

15.83 
68.34 
15.83 

5.  ต าแหน่ง/ฝ่าย 
ฝ่ายวิศวกรรม 
ฝ่ายก่อสร้าง 
ฝ่ายบริหารโครงการ 

48 
54 
18 

40.00 
45.00 
15.00 

6.   อายุการท างาน 
น้อยกว่า 1 ปี 
2-3 ปี 
4-6 ปี 

 
29 
33 
29 

 
24.17 
27.50 
24.17 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
7-9 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

18 
11 

15.00 
9.16 

7. รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-30,000 บาท 
30,001-50,000 บาท 
50,001-70,000 บาท 
70,001-90,000 บาท 

 
2 

71 
30 
16 
1 

 
1.67 

59.17 
25.00 
13.33 
0.83 

รวม 120 100.00 

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจ 
 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับปัจจัยสุขอนามัย ด้านเงินเดือน 1. ท่านเต็มใจ
ท างานเพราะท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และเพียงพอต่อการด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ย 
3.60 (SD 0.79) ด้านสภาพการท างาน 2. ท่านเต็มใจท างานเพราะได้ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดี 
มีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD 0.89) 3. ท่านเต็มใจท างานเพราะหัวหน้างานของท่านมีความห่วงใยและดูแล
ทุกข์สุขของท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.88 (SD 0.84)  4. ท่านพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่
ภายในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.83 (SD 0.77)  ด้านความมั่นคงในงาน 5. ท่านเต็มใจท างานเพราะท่าน
คิดว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.25 (SD 0.66)  ด้านการบริหาร
จัดการขององค์การ 6. ท่านเต็มใจท างานเพราะองค์การของท่านมีนโยบาย การบริหารจัดการ
องค์การที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.76 (SD 0.73)  7. ท่านเชื่อมั่นในนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.93 (SD 0.70)  ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสุขอนามัย  
 

ปัจจัยสุขอนามัย Mean S.D. ระดับ 

เงินเดือน  
1. ท่านเต็มใจท างานเพราะท่านได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เป็นธรรม และเพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 
3.60 

 
0.79 มาก 
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สภาพการท างาน 
2. ท่านเต็มใจท างานเพราะได้ท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานที่ดี 

 
3.82 

 
0.89 มาก 

3. ท่านเต็มใจท างานเพราะหัวหน้างานของท่านมีความ
ห่วงใยและดูแลทุกข์สุขของท่านเป็นอย่างดี 

3.88 0.84 มาก 

4. ท่านพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่ภายใน
องค์การ 

3.83 0.77 มาก 

ความมั่นคงในงาน 
5. ท่านเต็มใจท างานเพราะท่านคิดว่าองค์การของท่านมี
ความมั่นคง และน่าเชื่อถือ 

 
4.25 

 
0.66 มากที่สุด 

การบริหารจัดการขององค์การ 
6. ท่านเต็มใจท างานเพราะองค์การของท่านมีนโยบาย 
การบริหารจัดการองค์การที่ดี 

 
3.76 

 
0.73 มาก 

7. ท่านเชื่อมั่นในนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ขององค์การ 

3.93 0.70 มาก 

  
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า 8. ท่านคิดว่า

ต าแหน่งงานของท่านมีความส าคัญและจ าเป็นมากต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.71 (SD 0.73)  9. ท่านคิด
ว่าต าแหน่งงานของท่านสามารถเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  มีค่าเฉลี่ย 3.42 (SD 0.83)    
และ 10. ท่านคิดว่างานของท่านมีโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญในการท างาน
ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.77 (SD 0.80)  ด้านการยอมรับ 11. ท่านคิดว่างานของท่านมีความท้าทายและ
น่าสนใจ  มีค่าเฉลี่ย 3.47 (SD 0.90)  12. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านเป็นที่ยอมรับจากคนรอบ
ข้าง มีค่าเฉลี่ย 3.43 (SD 0.80)  และ 13. ท่านยอมรับในความคิดเห็นและทัศนคติของหัวหน้างาน
หรือเพื่อนร่วมงานในองค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.96 (SD 0.65)   และด้านความรับผิดชอบ 14. ท่านตั้งใจ
ท างานเพราะท่านพอใจในหน้าที่การงานที่ท่านท ามีค่าเฉลี่ย 4.01 (SD 0.74)  ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจ 

ปัจจัยจูงใจ Mean S.D. ระดับ 

ความก้าวหน้า 
8. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านมีความส าคัญและ
จ าเป็นมากต่อองค์การ 

3.71 0.73 มาก 

9. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านสามารถเติบโต 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ 

3.42 0.83 มาก 

10. ท่านคิดว่างานของท่านมีโอกาสในการเรียนรู้งาน
เพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญในการท างานได้ 

3.77 0.80 มาก 

การยอมรับ 
11. ท่านคิดว่างานของท่านมีความท้าทายและน่าสนใจ 

 
3.47 

 
0.90 

 
มาก 

12. ท่านคิดว่าต าแหน่งงานของท่านเป็นที่ยอมรับจาก
คนรอบข้าง 

3.43 0.80 มาก 

13. ท่านยอมรับในความคิดเห็นและทัศนคติของ
หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานในองค์การ 

3.96 0.65 มาก 

ความรับผิดชอบ 
14. ท่านต้ังใจท างานเพราะท่านพอใจในหน้าที่การงาน
ที่ท่านท า 

4.01 0.74 
 

มาก 

  
 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมเป็น 3.77 
(SD 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยสุขอนามัย 3.87 (SD 0.59)  ปัจจัยจูงใจ 3.68 (SD 0.58)  
ดังตารางที่ 4.4 
 ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัย
และภาพรวม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Mean S.D. ระดับ 

ปัจจยัสุขอนามัย 3.87 0.59 มาก 

ปัจจัยจูงใจ 3.68 0.58 มาก 

ภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3.77 0.53 มาก 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเป็นอันหนึ่ง           

อันเดียวกับองค์การ 1. ท่านเข้าใจและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.74 (SD 
0.75)   2. ท่านจะให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่เพื่อน  ร่วมงาน หัวหน้างานทุกคร้ังเมื่อมี
โอกาส มีค่าเฉลี่ย 4.13 (SD 0.63)  3. ท่านเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยม
ขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.76 (SD 0.72)  และ 4. ท่านจะให้ความส าคัญในการท างานร่วมกันเป็นทีม
อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.18 (SD 0.72)  ด้านความเกี่ยวโยงกับองค์การ 5. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD 0.69)  6. ท่านจะให้ความส าคัญ
ในเร่ืองการตรงต่อเวลา,การเข้า-ออกงาน,การขาด-ลางาน อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.06 (SD 0.73)                   
7. ท่านจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ  มีค่าเฉลี่ย 4.18 (SD 0.74)  
และ 8. ท่านจะเก็บข้อมูลความลับส าคัญขององค์การเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.27 
(SD 0.73)  และด้านความจงรักภักดี 9. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในองค์การที่ท่าน
ท างานอยู่ มีค่าเฉลี่ย 4.15 (SD 0.75)  10. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกต่อกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
องค์การในแง่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 (SD 0.70)  11. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์การของท่านเป็น
ระยะเวลานานๆเร่ือยไป มีค่าเฉลี่ย 3.88 (SD 0.95)  12. ท่านจะดูแลทรัพย์สินขององค์การไม่ให้
ช ารุด-เสียหาย หรือสูญหายอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.12 (SD 0.70)  ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ 
 

ความผูกพันต่อองค์การ  Mean S.D. ระดับ 

ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 
1. ท่านเข้าใจและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของ
องค์การ 

 
3.74 

 
0.75 มาก 

2. ท่านจะให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
เพื่อน  ร่วมงาน หัวหน้างานทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส 

4.13 0.63 มาก 

3. ท่านเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับค่านิยมขององค์การ 

3.76 0.72 มาก 

4. ท่านจะให้ความส าคัญในการท างานร่วมกันเป็นทีม
อยู่เสมอ 

4.18 0.72 มาก 
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ความผูกพันต่อองค์การ  Mean S.D. ระดับ 

ด้านความเกี่ยวโยงกับองค์การ 
5. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายของ
องค์การอย่างเคร่งครัด  

 
4.00 

 
0.69 มาก 

6. ท่านจะให้ความส าคัญในเร่ืองการตรงต่อเวลา,การ
เข้า-ออกงาน,การขาด-ลางาน อยู่เสมอ 

4.06 0.73 มาก 

7. ท่านจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์การ 

4.18 0.74 มาก 

8. ท่านจะเก็บข้อมูลความลับส าคัญขององค์การเพื่อ
ไม่ให้บุคคลภายนอกรับรู้ 

4.27 0.73 มากที่สุด 

ด้านความจงรักภักดี 
9. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในองค์การที่
ท่านท างานอยู่ 

 
4.15 

 
0.75 

 
มาก 

10. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกต่อกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับองค์การในแง่ดี 

4.17 0.70 มาก 

11. ท่านเต็มใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์การของท่านเป็น
ระยะเวลานานๆเร่ือยไป 

3.88 0.95 มาก 

12. ท่านจะดูแลทรัพย์สินขององค์การไม่ให้ช ารุด-
เสียหาย หรือสูญหายอยู่เสมอ 

4.12 0.70 มาก 

  
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมเป็น 4.05 (SD 

0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ 3.95 (SD 0.57)  ด้าน
ความเกี่ยวโยงกับองค์การ  4.13 (SD 0.59)  และด้านความจงรักภักดี 4.08 (SD 0.66)  ดังตารางที่ 4.6 
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 ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามด้านและ
ภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์การ Mean S.D. ระดับ 

ด้านความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์การ 3.95 0.57 มาก 

ด้านความเกี่ยวโยงกับองค์การ 4.13 0.59 มาก 

ด้านความจงรักภักดี 4.08 0.66 มาก 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์การ 4.05 0.53 มาก 

 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน มีจ านวน 3 ข้อ ได้แก่  
1. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการ

บริหารจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
2. ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
 

ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน n 
ความผูกพันต่อองค์การ 

ระดับความสัมพันธ์ 
r p-value 

ปัจจัยสุขอนามัย 120 0.783** 0.000 สูง 
ปัจจัยจูงใจ 120 0.728** 0.000 สูง 
ภาพรวมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

120 0.832** 0.000 สูง 

* sig <.05 
** sig <.01 
 
  



35 
 

จากตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
สุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง (r=0.783) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

ปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจ
กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง (r=0.728) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ด้วยค่าสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.832) 
โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 
 


