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สรนันท์ บางแสง : ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์  จํากัด  (มหาชน). อาจารย์ทีปรึกษาการค้นควา้อิสระ: ผศ.ดร.วิโรจน ์       
เจษฎาลกัษณ์. 134 หนา้ 

 
การศึกษาวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนั

ต่อองคก์ร จาํแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ
องค์กรของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานของบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 280 คน สถิติทีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟสถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ระดบัเงินเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ ระยะเวลาปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ 5 ปี และสถานภาพโสด 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานพบว่าปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉลียของแรงจูงใจในการทาํงานสูดทีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และนอ้ยทีสุดคือดา้น
ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานพบว่าความผูกพนัต่องค์กรอยู่ใน
ระดบัมาก โดยค่าเฉลียของความผูกพนัต่อองค์กรสูดทีสุดคือ ดา้นความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กร 
รองลงมาคือ ดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร และน้อยทีสุดคือดา้นความปรารถนาทีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ร 

4. พนกังานทีมีขอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ระดบัเงินเดือน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน และระยะเวลา
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนัและพนกังานทีมี เพศ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

5. พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ และระดบัเงินเดือน แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั และพนกังานทีมี เพศ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ
สถานภาพแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

6. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและความ
ผูกพนัต่อองค์กร โดยควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพฒันากระบวนการทาํงาน และชมเชยยกย่องเมือ
พนกังานสร้างผลงาน เพือใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
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This purpose of this research is for comparing the motivation in workwith the organization 

engagement by using separation of personality factors, and identifying the relation between 
motivation in works with the organization engagement of Berli Jucker Public Co. Ltd.employees 
thequestionnaire were liven to 280 samples to collect data by percentage; mean; standard deviation; 
compare mean difference by the t-test and F-test statistic; multiple comparison by Scheffe method and 
test correlation by Pearson’s product-moment correlation coefficient.The research has results as 
below; 

1. The majority of respondents arefemale, age between 31-40 years old, singleand graduated 
at bachelor's degree. They are in operation level and salary between 10,001-30,000 baht with job 
experiences less than 5 years. 

2. The overall of motivation in work was at a high level, theareaof motivation in work 
ratedare highestthe responsibility while the runner up are the success of the work,but lowest is job 
characteristic. 

3. The overall of organization engagement was highorganizational engagement reflected in 
the pride of being acknowledge in organization while the second is the pride of feeling a part of the 
organization, but lowest is the need to become a member of the organization. 

4. The employees with different age, salary, position andyear of service have different level 
of motivation at work. Employees with differences gender, education, and status have no different in 
level of motivation at work. 

5. The employees with different age and salary have different level of organizational 
engagement. Employees with differences gender, education, position, year of serviceand statushaveno 
different in organizational engagement. 

6. Analysis of the relation between motivation in work and organization engagement of the 
Employees found to have a moderate positive correlations at statistical significance of 0.01 level. 

Fromthe results the organization should encourage the development process, 
acknowledgement when employees perform to make employees feel proud and engagement with 
company. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้อิสระเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร
ของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์  จาํกดั  (มหาชน)สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งยิงอยา่ง
ยิงของอาจารย ์ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล และ อาจารยด์ร. พิมพาภรณ์ พึงบุญพานิชย ์ประธานและกรร
รมการสอบการคน้ควา้อิสระ ไดใ้ห้คาํแนะนาํอนัมีคุณค่าแก่ผูว้ิจยัในการทาํคน้ควา้อิสระฉบบันีและที
สําคญัคือผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  อาจารย์ทีปรึกษา ทีได้สละเวลาติดตามให้
คาํแนะนําอันเป็นประโยชน์คอยดูแลให้คาํปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทุกขนัตอน ตลอด
ระยะเวลาแก่ผูว้จิยั ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีมีความสมบูรณ์ และนอกจากนี 

ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ แนวคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้
อิสระในครังนี 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ทีประคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีช่วยประสานงานต่างๆ 
ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีเป็นไปอยา่งราบรืน 

ขอขอบพระคุณสถานทีในการศึกษาวิจยั ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน และบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจนทาํให้การศึกษาวิจยัใน
ครังนีสาํเร็จลุล่วงลงได ้

ทา้ยสุดนีขอขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผูว้ิจยัทีเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษา 
และเป็นกาํลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนจนจบหลกัสูตร 
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