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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏบิัติงานกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  วิธีการด าเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ใช้
ประเภทการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสถิตPิearson Correlation         

 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน 
นโยบายและการบริหารจัดการขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value 
เท่ากับ 0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.783) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

 ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 
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แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูง (r=0.728) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 
แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง 
(r=0.832) โดยมีระดับนัยส าคัญ .01 

  

 บทน า 
 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยระยะแรก ลักษณะงานของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธา
ทั่วไป ซ่ึงมีลูกค้าส าคัญ คือ หน่วยราชการ เช่น กองทัพบก และกองทัพอากาศ เป็นต้น ซ่ึงในยามที่เศรษฐกิจก าลัง
ขับเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก องค์กรและบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยต่างก็ตื่นตัวในการที่จะท าให้พนักงานใน
องค์กรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่ ท าให้ค าว่า ความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กรของพนักงานนั้น
ทางองค์กรจะท าอย่างไรเพื่อให้เกิดขึ้นกับพนักงานดังนั้นผู้บริหารองค์การจะต้องรู้จักวิธีสร้างภาวะกระตุ้นหรือ
ตอบสนองความต้องการ และแรงจูงใจในการท างานให้เกิดขึ้น ซ่ึงก็คือการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลในองค์การ 
เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความรัก ความผูกพัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ให้กับงานในหน้าที่อย่างจริงจังและให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนที่มีต่อหน่วยงาน
และความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่องานในหน้าที่  

จากความส าคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารในองค์การต่างๆ พยายาม
จะด าเนินการหลายประการที่มุ่งจะยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใจองค์การของตนให้สูงขึ้น 
ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือการยกระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การของตนให้สูงขึ้น ทั้งนี้โดยคาดหมายว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การของตน น่าจะมีผลท าให้องค์การด าเนินการไปด้วยความราบรื่นและมีความผูกพันต่อองค์การดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแรงจงูใจในการปฏิบัตงิานและความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั ช.
การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงอาจท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานขาดความผูกพันต่อองค์การที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง  จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาว่าสภาพของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) หรือไม่ และปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน เพื่อจะน าผลการศึกษาค้นคว้ามาใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารน าไปวางแผนปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในสังกัดและหาแนวทางเพื่อท าให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจนท าให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี



ความสุขทุ่มเทให้กับการท างาน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท าให้พนักงานเป็นคนเก่งและดี 
ซ่ึงพนักงานเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปจัจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ช.การช่าง  
จ ากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษทั ช.
การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

 สมมติฐานการศึกษา 
1. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบรหิารจดัการของ
องค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
2. ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหนา้ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน 
3. แรงจูงใจในการปฏบิัติงานมคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 แนวคิดทฤษฎี 
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของ Herzberg ซ่ึงเสนอแนวคดิแรงจูงใจใน

การปฏิบัตงิาน โดยสรุปเป็น 2 ปจัจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ คือ ปจัจัยไฮยีน(Hygiene Factors) และปัจจยัจูงใจ
(Motivators) 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของ Allen and Meyer ซ่ึงเสนอแนวคิดความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ความเปน็อันหนึ่งอนัเดียวกับองค์การ(Identification) ความเกี่ยว
โยงกับองค์การ(Involvement) ความจงรักภักด(ีLoyalty) 

 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ประชากรจ านวนทั้งสิ้น 170 คน ก าหนดประชากรขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) การแบ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
                        สูตร                     N 
   1 + Ne2 

โดยที่  n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N  =  จ านวนประชากร 
 e   =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง   =   170 
            1 + 170 ( 0.05 )2 

   = 119.30 
 ≈ 120 



 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิตเิพื่อน าเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษา ผู้ศกึษาใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่อค านวณการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการวัดระดับ
ความสัมพันธ์ มีความหมายดังนี ้

เมื่อค่า r  สูงกว่า .90  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
เมื่อค่า r  ระหว่าง .71-.90  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
เมื่อค่า r  ระหว่าง .31-.70  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
เมื่อค่า r  น้อยกว่า .30  หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของHerzberg(1996) และแนวคิด
และทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ Allen and Meyer(1990) กล่าวถึงความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใน การ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)   

                           ตัวแปรอิสระ                          ตัวแปรตาม 
 
                แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน                                             
      ปัจจัยสุขอนามัย                                               
      - เงินเดือน                                                                                  
     - สภาพการท างาน                                                                                                                                                              
     - นโยบายและการบริหารจัดการขององค์การ                                                  ความผูกพันต่อองคก์าร 
     - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                                                      - ความเปน็อันหนึ่งอนัเดียวกับองค์การ 
     ปัจจัยจูงใจ                                                                                  - ความเกี่ยวโยงกับองค์การ                                                                                                            
     - ความรับผิดชอบ                                                                       - ความจงรักภักดี                                                                                                   
     - การยอมรับ                                                                    
     - ความก้าวหน้า            

  
 
 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยสุขอนามัยและปจัจัยจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บรษิัท ช.การ
ช่าง  จ ากัด (มหาชน) และความสัมพันธ์ระหว่างแรงจงูใจในการปฏิบัติงานกบัความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาข้อมูลส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 120 คน ส่วนใหญ่ เปน็เพศชาย จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน 37 คน คิดเปน็ร้อยละ 30.83 สถานภาพโสด 
จ านวน 68  คน คิดเปน็ร้อยละ 56.67 ระดบัการศึกษาปรญิญาตรี จ านวน 82 คน คิดเปน็ร้อยละ 68.34 ฝ่ายก่อสร้าง 
จ านวน 54  คน คิดเปน็ร้อยละ 45.00 อายุการท างาน 2-3 ปี จ านวน 33 คน คิดเปน็ร้อยละ 27.50 และเงินเดือน 
10,001-30,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 

 2. ผลการวัดปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยจูงใจ 

 จากการศึกษาข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ในภาพรวมเป็น 3.77 (SD 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ปัจจัยสุขอนามัย 3.87 (SD 0.59)  ปัจจัยจูงใจ 3.68 (SD 0.58)    

 3. ผลการวัดความผูกพันต่อองค์การ 

 จากการศึกษาข้อมูลความผูกพันตอ่องค์การ ในภาพรวมเป็น 4.05 (SD 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านความเปน็อันหนึ่งอนัเดียวกับองค์การ 3.95 (SD 0.57)  ด้านความเกี่ยวโยงกับองค์การ  4.13 (SD 0.59)  และ
ด้านความจงรักภักด ี4.08 (SD 0.66)   

 4. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบรหิารจดัการ
ขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏบิัติงานจากปจัจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 
0.000 แสดงว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปจัจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดบัสูง (r=0.783) โดยมีระดบันัยส าคัญ .01 

 5. ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหนา้ มีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยจูงใจกบัความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า แรงจงูใจ
ในการปฏบิัติงานจากปัจจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
แรงจูงใจในการปฏบิัติงานจากปจัจัยจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูง (r=0.728) โดยมีระดบันยัส าคัญ .01 

 6. แรงจูงใจในการปฏบิัติงานมคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏบิัติงานกบัความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน มีค่า  p-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 



แรงจูงใจในการปฏบิัติงานกบัความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธเ์ชิงบวกในระดบัสูง (r=0.832) 
โดยมีระดบันัยส าคัญ .01 

 อภิปรายผลการศึกษา  

 1. ปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เงินเดือน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน นโยบายและการบรหิารจดัการ
ขององค์การมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสุขอนามัยกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน บรษิัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิัติงานจากปัจจัยสุขอนามัยกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีระดบันัยส าคัญ .01โดยผู้วิจัย
อธิบายได้ดังนี้ พนักงาน บรษิทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มีความเต็มใจท างานเพราะท่านได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เปน็ธรรม และเพียงพอต่อการด ารงชีพ อีกทั้งยังได้ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดี และหวัหน้างานของ
ท่านมีความห่วงใยและดูแลทุกขสุ์ขของท่านเป็นอย่างดี เมื่อพจิารณาภาพลักษณ์ขององค์การก็มีความมั่นคง และ
น่าเชื่อถือ ท าให้เกดิความภาคภูมิใจอันเป็นจุดเริ่มต้นท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฏีของ Herzberg ที่อธิบายว่า ถ้าเราให้ปัจจัยสุขอนามัย เราไม่ได้ท าใหค้นมีแรงจูงใจ เราเพียงแต่ป้องกัน
ความไม่พึงพอใจ อย่างไรก็ตาม Herzberg เชื่อว่า ปัจจัยสุขอนามัยมีผลต่อการปฏบิัติงาน และสอดคล้องกับร้อย
ต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรษ ทศัมาลัย (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บรหิารระดับกลางตาม
การรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงในในการปฏิบัตงิาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา: 
โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง พบว่า แรงจูงใจจากปัจจัยอนามัยมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน   

 2. ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และความก้าวหนา้ มีความสัมพันธก์ับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยจูงใจกบัความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกในระดบัสูง อย่างมีระดบันัยส าคัญ .01โดยผู้วิจัยอธิบายได้ดังนี้ พนักงาน 
บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ยอมรับในความคิดเห็นและทัศนคติของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานใน
องค์การ และมีความพอใจในหนา้ที่การงานที่ท่านเปน็อย่างมาก อีกทั้งการท างานยังมีโอกาสในการเรียนรู้งาน
เพิ่มเติมและความเชี่ยวชาญในการท างานมากย่ิงขึ้น รวมทัง้คดิว่าต าแหน่งงานที่ท างานอยู่มคีวามส าคัญและจ าเป็น
มากต่อองค์การ จากข้างต้นท าใหพ้นักงาน บริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) เกิดความผูกพันต่อองคก์ารของ
พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดบัสูง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏขีอง Herzberg (อ้างถึงใน ผศ ดร.รัตติกรณ์ จง
วิศาล:2551:หน้า95-96)เชื่อว่าปัจจัยจูงใจเปน็ตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน (Work Itself) เป็นสิ่งทีท่ าใหผ้ลการ
ปฏิบตัิงานเพิ่มสูงขึ้น หรือท าให้ศกัยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับร้อยต ารวจเอกหญิงเรย์ณุวรรษ ทัศ
มาลัย (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บรหิารระดับกลางตามการรับรูข้องพนักงานกับแรงจูง
ในในการปฏิบตัิงาน และความผกูพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงานยาสูบ ส่วนกลาง พบว่า 
แรงจูงใจจากปัจจัยจงูใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  



 3. แรงจูงใจในการปฏบิัติงานมคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานของพนักงานความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีระดับนัยส าคัญ .01โดยผู้วิจัยอธิบายได้ดังนี้ พนักงาน บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอกับการด าเนินชีวิต การท างานก็มีความปลอดภัย ท าให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานเชิงบวกใน ระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Abraham Maslow ที่ว่า ความต้องการ
ของบุคคลได้ดีในระดับหนึ่งและสามารถเข้าใจได้ง่าย และหลายองค์การก็น าไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลในองค์การ และ ทฤษฏีความต้องการของ Mcclelland เช่ือว่า ความต้องการของคนมาจาก
การเรียนรู้มากกว่าอย่างอื่น ความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้นี้มีอิทธิพลจูงใจ ท าให้คนแสดงหรือประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา ซ่ึงสอดคล้องกับอรอนงค์ ตอพรหม (2554)  ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลชีวิตและการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลชีวิตและการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของหนว่ยงานภาครัฐมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก โดยพนักงาน
ให้ความส าคัญกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงานและความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
โดยรวมมีความเห็นระดับสูง และชลิดา ธนากิจเจริญสุข (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานความผูกพันของพนักงาน และพฤติกรรมในการท างาน กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้านความ
ผูกพันและด้านพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน พนักงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นด้วยมาก  

  

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 

 1. จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)เต็มใจท างานเพราะคิด
ว่าองค์การของท่านมคีวามมั่นคง และน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.25 ดังนั้นคณะผู้บริหารบริษทั ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้พนักงานบรษิัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) มีความคิดเห็นเชิงบวกกับบริษทัเพิ่มมากย่ิงขึ้น เพราะถ้าพนักงานบริษทั ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) มี
ความผูกพันต่อองค์การจะท าใหพ้นักงานตั้งใจในการปฏิบตัิงานในหน้าทีใ่หด้ีมากยิ่งขึ้น รักทีจ่ะท างานของตนเอง 
เกิดความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จด้วยการค้นคว้า และวิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนในการท างานให้
ประสบความส าเร็จสูงสุด  

 2. จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)เต็มใจท างานเพราะคิด
ว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง และน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยมากถึง 4.25 ดังนั้น จึงเป็นส่ิงที่สะท้อนถึงจุดแข็งของ
องค์การในด้านความมั่นคง และความน่าเช่ือถือ น่าเช่ือถือ ที่ท าให้พนักงานส่วนใหญ่มีความไว้วางใจและเช่ือมั่นต่อ



องค์การ ซ่ึงมีส่วนท าให้ส่งผลดีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ช.การ
ช่าง จ ากัด (มหาชน) ได้ 

 3.จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) คิดว่าต าแหน่งงานของ
ท่านสามารถเติบโต ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.42 ดังนั้น คณะผู้บริหารบริษัท ช.การ
ช่าง จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมให้มีการแผนการเจริญก้าวหน้าในการท างานที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งน า
แผนการที่สร้างขึ้น เผยแพร่ให้พนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ได้รับทราบด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 4. ควรมีการวางแผนการหาตัวแทนในการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงจะช่วยสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จะเติบโตยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาตัวแปรหรือทฤษฏีอื่นๆที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
ต่อความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น เช่น ทัศนคติ ภาวะผู้น าขององค์การ เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบผลการศึกษาและขยายผลการศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพื่ออธิบายรายละเอียดความสัมพันธ์ของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน แล้วน ามาวิเคราะห์ วางแผนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากย่ิงขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาครอบคลุมปัจจัยด้านความสามารถการท างานของพนักงาน และแนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อต่อยอดและขยายผลการศึกษา 
 4. ควรมีข้อค าถามเชิงลบควบคู่ในแบบสอบถามด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากย่ิงขึ้น 

 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน าและติดตามการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดรวมทัง้ได้กรุณา
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการท างานศึกษาค้นคว้าอิสระจนถูกตอ้ง สมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการสอบ รศ.ดร.ทองฟ ูศิริวงศ์ และคณาจารย์ในแขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกท่านที่ได้
กรุณาให้ความรู้รวมทั้งให้ก าลังใจมาโดยตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และ
ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเป็นอย่างดีจนคอยห่วงใยและเป็นก าลังใจ ประสิทธิ์ประสาทความรู้



ประสบการณ์และคุณธรรมในการด าเนินชีวิตมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อน พ่ี น้องร่วมช้ันเรียน และ
ขอขอบคุณผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผูบ้ริหารและพ่ี น้อง เพื่อนพนักงานของบรษิัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) ที่กรุณาให้ความร่วมมือส าหรับข้อมูลและการตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอืน่ๆอีกหลาย
ท่านทีไดใ้ห้การสนับสนนุและช่วยเหลือในการท าการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 
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