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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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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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บทท ี1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสุดประการหนึงต่อการบรรลุความสัมฤทธิผลใน
การบริหารองคก์ร ไม่วา่จะเป็นการวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การจดัการดา้น
บุคคล (Staffing) การอาํนวยการ (Directing) หรือการควบคุม (Control) ลว้นตอ้งอาศยับุคลากรเป็น
ผูก้าํหนดเป้าหมาย วางแผน และดาํเนินการในการใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์รให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และบรรลุตามเป้าหมายทีองคก์รตงัไว ้ ซึงภายใตค้วามสําเร็จและความมีประสิทธิภาพของ
องคก์รนนั เกิดจากคุณภาพของบุคลากรเป็นสาํคญับุคลากรในองคก์รจึงเปรียบเสมือนเป็น “ตน้ทุน” 
ทีมีค่ามหาศาล อีกทงัยงัเป็นตน้ทุนทีองคก์รตอ้งรักษาและลงทุนเพิมเติมอยา่งสมาํเสมอ เพือพฒันา
ใหบุ้คลากรมีคุณค่าอยา่งเหมาะสมแก่องคก์รในระยะยาว การทีแต่ละองคก์รตอ้งสูญเสียบุคลากรทีมี
ความรู้ความสามารถไปดว้ยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากบัองคก์รตอ้งเสียตน้ทุนทีมีค่าไป โดยไดรั้บ
ผลตอบแทนทีไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน ในขณะเดียวกนักลบัตอ้งลงทุนอีกหลายดา้น เพือทีจะสรรหา 
คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ทาํให้องคก์รสูญเสียเวลา และผลประโยชน์
มากพอสมควร  

นอกจากนี การทีองค์กรจะประสบความสําเร็จตอ้งมีพนักงานทีมีคุณภาพพนกังานจะมี
คุณภาพไดน้นัขึนอยูก่บัองคก์รสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน ทาํให้พนกังานมีกาํลงัใจทีจะ
ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ แรงจูงใจยงัสร้างให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างพฤติกรรม ทศันคติทีดีต่องาน ส่งเสริมให้คนเพิมคุณค่าในตวัเอง แรงจูงใจยงัเน้น
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดีต่อผูป้ฏิบติั เกิดความรู้สึกทีเป็นสุข ความพึงพอใจ และจูงใจให้
พนกังานจงรักภกัดีต่อองคก์รในทีสุด  

ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นหนทางหนึงในการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์อนัมีค่าของ
องคก์ร โดยใหพ้นกังานทาํงานอยูใ่นองคก์รอยา่งมีความสุข มีความรู้สึกและมีจิตใจทีอยากจะอยูก่บั
องคก์รดว้ยความเต็มใจ รวมไปถึงการใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ทีให้กบัองคก์รอยา่งเต็มความสามารถ
ซึงผลประโยชน์ทีไดจ้ะเกิดขึนร่วมกนัทงัตวัพนกังานและองค์กร ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นสิงที
สาํคญัยงิอยา่งหนึงในการรักษาบุคลากรขององคก์ร เป็นความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหวา่งพนกังานกบั
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องคก์ร ซึงบุคคลพร้อมทีจะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจให้กบัองคก์รโดยทีเขามีความรู้สึกวา่ ตนเองได้
เขา้ไปเกียวขอ้งเป็นส่วนหนึงขององคก์ร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่ามีความหมายสําหรับองคก์ร รวมทงั
องค์กรเองก็มีคุณค่ามีความหมายสําหรับตนเอง และพยายามทาํให้เป้าหมายของตนเองและของ
องค์กรประสบความสําเร็จ และการทีพนกังานในองค์กรมีความผูกพนัต่อองค์กรตาํ พนกังาน
เหล่านนั อาจจะลาออกจากองคก์ร หรือในกรณีทีพนกังานเลือกทีจะอยูก่บัองคก์รต่อไป เขาอาจจะ
ปฏิบติังานในหนา้ทีอยา่งไม่เตม็ใจทาํงานและไม่มีความกระตือรือร้น ยอ่มนาํมาซึงผลเสียต่อองคก์ร 
ไม่วา่จะเป็นดา้นทรัพยากรทีตอ้งสูญเสียในรูปค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการ รวมถึงบรรยากาศในการ
ทาํงาน ขาดอธัยาศยัไมตรีทีดีในการทาํงานและสูญเสียเป้าหมายองคก์รทีวางไว ้ 

ความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นตวัแปรสําคญัประการหนึงทีองคก์รตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอซึง
เป็นการสะท้อนถึงความรู้สึกของพนักงานทีมีต่อองค์กรได้ในระยะยาว โดยองค์กรจะพฒันา
อย่างไรเพือจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์รเกิดความผูกพนั ยอมรับเป้าหมายค่านิยมของ
องคก์รและพร้อมทุ่มเทพลงัความสามารถในการปฏิบติังาน เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
ขณะเดียวกนัก็พยายามรักษาไวซึ้งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร จะ
ก่อให้เกิดความเชือและเกิดพฤติกรรมทีแสดงออกในดา้นดีต่อองค์กร บุคลากรทีมีความผกูพนัต่อ
องค์กรจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ และปฏิบติังานกบั
องคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าทีองคก์รตอ้งการ 

การทีองคก์รจะประสบความสําเร็จตอ้งมีพนกังานทีมีคุณภาพ พนกังานจะมีคุณภาพไดน้นั
ขึนอยู่กบัองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน ทาํให้พนกังานมีกาํลงัใจทีจะปฏิบติังาน
อย่างเต็มความสามารถ แรงจูงใจยงัสร้างให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
พฤติกรรม ทศันคติทีดีต่องาน ส่งเสริมให้คนเพิมคุณค่าในตวัเอง แรงจูงใจยงัเนน้สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานทีดีต่อผูป้ฏิบติั เกิดความรู้สึกทีเป็นสุข ความพึงพอใจ และจูงใจให้พนกังานจงรักภกัดีต่อ
องคก์รในทีสุด  

การศึกษาและส่งเสริมแรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์รทีจาํนวนพนกังาน
มาก เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายของพนักงานจึงเป็นสิงทีน่าสนใจ ผูว้ิจยัเป็น
พนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัแห่งหนึงทีมีลกัษณะดงักล่าว จึงมีความสนใจทีจะทาํการ
วิจยัความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เป็นบริษทัฯ ทีได้ก่อตงัขึนเมือปี 2525 ในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบนัดาํเนินธุรกิจ 5 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค, กลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์, กลุ่มผลิตภณัฑ์การแพทยแ์ละเวชภณัฑ์, กลุ่มสินคา้เทคนิค
และเคมีภณัฑ์ และกลุ่มงานส่วนกลางและบริการมีการลงทุนร่วมกบับริษทัต่างๆ ทงัในประเทศ 



3 

และต่างประเทศ ซึงพนกังานทงัสินรวม 6,000 กวา่คนดว้ยความมุ่งมนัทีจะพฒันาสู่วิสัยทีว่า “เรา
มุ่งมนัทีจะเป็นผูใ้ห้บริการทางด้านซัพพลายเชน อย่างครบวงจรในภูมิภาค ในการนาํสินคา้และ
บริการทีมีคุณภาพสูงสุดสําหรับใช้ในชีวิตประจาํวนัของผูบ้ริโภค” ทาํให้บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) มีการพฒันาดา้นต่างๆ จนไดรั้บความเชือถือไวว้างใจทงัในประเทศ และทวัภูมิภาค
อาคเนยท์าํใหบ้ริษทัดาํเนินกิจการอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  มุ่งมนัทีจะมีระบบการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลซึงเป็นทียอมรับและใช้กนัในระดบัสากล รวมทงัจะพฒันาปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนือง เพือให้สามารถดึงดูดและรักษาไวซึ้งบุคลากรทีมีคุณภาพ อีกทงัยงัสามารถ
สนบัสนุนต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้่านิยมองคก์ร และวฒันธรรม
องคก์รทีเป็นเอกลกัษณ์ของชาว BJC โดยมีระบบค่าตอบแทนทีสามารถแข่งขนัได ้ตลอดจนดูแลให้
พนกังานอยูร่่วมกนัอยา่งสงบเรียบร้อยทงักลุ่มบริษทัฯ 

แต่อยา่งไรฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  มีความพยายาม
จะสร้างแรงจูงใหก้บัพนกังานและความผกูพนัต่อองคก์รให้พนกังานเกิดความรักองคก์รและอยูก่บั
องคก์รนานๆ เพือทาํใหเ้กิดการทาํงานทีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดงันนั จึงทาํให้ผูศึ้กษา สนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือนาํผลการศึกษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารและผูที้เกียวขอ้งใชใ้นการวางแผนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์รต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 2.  เพือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี   ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 3.  เพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด 

(มหาชน) จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  
 .  เพือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด 

(มหาชน) จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  
 .  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั ดงันี 

1.1 พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.2 พนกังานทีมีอายแุตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.3 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.4 พนกังานทีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.5 พนกังานทีตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.6 พนกังานทีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.7 พนกังานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.1 พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.2 พนกังานทีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.3 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.4 พนกังานทีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.5 พนกังานทีมีระดบัตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ร

แตกต่างกนั 
2.6 พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กร

แตกต่างกนั 
2.7 พนกังานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

3.  แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด 
(มหาชน) เพือนาํขอ้มูลไปส่งเสริมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานต่อไป 

2. ทาํให้ทราบถึงความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด 
(มหาชน) เพือนาํขอ้มูลไปส่งเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่อไป 

3. ทาํให้ทราบความแตกต่างของแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั เบอร์ลี         
ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือนาํขอ้มูลไปส่งเสริมแรงจูงใจในการทาํงานให้เหมาะสมกบัพนกังาน
ต่อไป 



5 

4. ทาํให้ทราบความแตกต่างของความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เบอร์ลี         
ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือนาํขอ้มูลไปส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรให้เหมาะสมกบัพนกังาน
ต่อไป 

5. ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือนาํขอ้มูลไปส่งเสริมแรงจูงใจในการทาํงาน
กบัความผกูพนัต่อองคก์รกบัพนกังานต่อไป 

6. สามารถนาํขอ้มูลทีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทั และ
วางแผนการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างและพฒันาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งยงัยนืต่อไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเนือหา 
การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน

ต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีข้อมูลส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เงินเดือน ระดบัตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่งใน
การปฏิบติังาน และสถานภาพทีแตกต่างกนั 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากร (Population) ทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ทีปฏิบติังานประจาํอยูที่สาํนกังานใหญ่ รวม 933 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ทีเป็น
ตวัแทนประชากร จาํนวน 280 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนสิงหาคม 2556) 

3. ขอบเขตดา้นพืนที 
พืนทีในการศึกษา คือ บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 
4.1 ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา การศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งตงัแต่เดือนมิถุนายน ถึง กนัยายน 2556 
4.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2556 
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ขนัตอนของการวจัิย 
1. ศึกษาค้นควา้และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกียวข้องกับแรงจูงใจในการทาํงาน ความ

ผกูพนัต่อองคก์รงานวจิยัและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 
2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 280 คน 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลทงัหมดมาจาํแนกและจดัเก็บให้เป็นหมวดหมู่จากนนันาํ

ขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ 
4. การสรุปและอภิปรายผล 
5. การเสนอแนะ เพือเป็นแนวทางสําหรับผูที้สนใจ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งในการนาํผล

ทีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อต่อไป 
6. จดัทาํรูปเล่มคน้ควา้อิสระฉบบัสมบูรณ์ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  แรงจูงใจในการทาํงาน หมายถึง การกระทาํ หรือพฤติกรรมในตวัของบุคคลซึงถูก
กระตุน้โดยสิงเร้า หรือสิงจูงใจให้แสดงออก ซึงความตอ้งการในการกระทาํสิงใดสิงหนึง ทีจะเป็น
พลงัผลกัดนัให้บุคคลกระทาํการเพือให้บรรลุเป้าหมายทีไดต้งัไว ้และเมือประสบความสําเร็จก็จะ
รู้สึกภาคภูมิใจ  ซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์การประสบความสบ
ความสาํเร็จต่อไป 

1.1 ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การทีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จ
สินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามรถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหา
ทีจะเกิดขึน เมือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลืมในผลสาํเร็จของงานนนัๆ 

1.2 ลกัษณะของงานทีปฏิบติั หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้งอาศยัความคิดริเริม
สร้างสรรคท์า้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้งัแต่ตน้จนจบโดย
ลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

1.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง
ใกลชิ้ด 

1.4 การได้รับความยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับนีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจหรือการ
แสดงออกอืนใดทีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือได้ทาํงานอย่างหนึงอย่างใด
บรรลุผลสาํเร็จ การยอมรับนบัถือแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 
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2.  ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานทีมีพฤติกรรมแสดงออกต่อ
องค์กรทีปฏิบติังานอยู่ และมีค่านิยมทีกลมกลืนกบัสมาชิกขององค์กร โดยยอมรับนโยบายและ
เป้าหมายขององคก์ร เตม็ใจทีจะปฏิบติังานเพือความสาํเร็จองคก์รพร้อมทีจะอยูก่บัองคก์รต่อไป 

2.1 ความภูมิใจทีรู้สึกแป็นส่วนหนึงขององคก์ร หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็น
ส่วนหนึงขององคก์ร มีความภาคภูมิใจในองคก์ร พยายามสร้างชือเสียงทีดีขององคก์รตลอดเวลา   

2.2 ความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกทีตนเองไดรั้บ
การยอมรับจากองคก์รวา่เป็นบุคคลทีมีศกัยภาพในองคก์ร และไดรั้บความไวว้างใจให้รับผิดชอบ
งานทีสําคญั ตลอดจนการเป็นตวัแทนของฝ่ายในองค์กรทีตนเองเป็นสมาชิกอยูใ่ห้นาํเสนอผลงาน
ของฝ่ายต่อผูบ้ริหาร     

2.3 ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร หมายถึง ความปรารถนาของพนกังาน
ทีจะปฏิบติังานในองคก์ร ไม่คิด หรือไม่ตอ้งการทีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

กรอบแนวความคิด 
  

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 เพศ
 อายุ
 ระดบัการศึกษา
 ระดบัเงินเดือน
 ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
 สถานภาพสมรส 

 
 
 
ภาพที 1 กรอบแนวความคิดแรงจูงใจในการทาํงานต่อความผูกพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั 

เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
 ความสาํเร็จในงาน
 ลกัษณะของงานทีปฏิบติั
 ความรับผดิชอบ
 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ความผูกพนัต่อองค์กร

 ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร
 ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร
 ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร
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บทท ี2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 

รวมถึงผลงานวจิยัทีเกียวขอ้งตามลาํดบัดงันี 

1. ขอ้มูลเกียวกบับริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
2. แนวคิดทฤษฎีทีเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
3. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

4. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

การเติบโตอนัรวดเร็วของภาคธุระกิจเพือให้ทนัต่อการพฒันาประเทศ ในการก้าวเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ทีกาํลงัจะมีผลกระทบกบัธุรกิจและ
สังคมเมืองไทยในอนาคตอนัใกลนี้ ทรัพยากรสําคญัทีตอ้งสําคญัทีสุดประการหนึงต่อการบรรลุ
ความสัมฤทธิผลในการดาํเนินธุรกิจนนัก็คือทรัพยากรบุคคล ทีมีการแข่งขนัแยง่ชิงตวักนัโดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถทีจะดึงไปตวัไปยงัต่างประเทศหรือบริษทัฯ คู่แข่งก็ตาม 
ดังนันการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์กร จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิงในการรักษาทรัพยากรบุคคลมีความชาํนาญดา้นวิชาชีพไวไ้ด ้ยิงธุรกิจทีมีความ
หลากหลายในกลุ่มงานวิชาชีพ หรือลกัษณะงานเฉพาะ จึงเป็นเรืองทีน่าสนใจในการศึกษาสร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานและทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ทงันีผูว้จิยัเองเป็นพนกังานฝ่าย
บุคคลกลุ่มบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) อยู่แลว้จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ในครังนี เพือเป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมแรงจูงใจในการ
ทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่อไป 
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ข้อมูลเกยีวกบับริษัท เบอร์ล ียุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) หรือ บีเจซี ไดก่้อตงัขึนมาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจที

แขง็แกร่ง ระหวา่งตระกลูเบอร์ลีและตระกลูยคุเกอร์ โดยนายอลัเบอร์ต ยุคเกอร์ (ชาวสวิส) และนาย
เฮนรี ซิกก์ (ชาวสวิส) ทีไดร่้วมกนัก่อตงั เมือ พ.ศ.2525 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึงปัจจุบนัมีอายุกว่า 132 ปี อนัเป็นหนึงในบริษทัทางการค้ายุคแรกๆ ที
ประสบความสาํเร็จมากทีสุดแห่งหนึงในราชอาณาจกัรสยาม ภายใตชื้อวา่ “ห้าง เบอร์ลี แอนด์ ซิกก ์
แอนด์ โก” บนริมฝังตะวนัตกของแม่นาํเจา้พระยา บริเวณหมู่บา้นซางตาครูส (ปัจจุบนันีคือชุมชุน
กุฎิจีน) ในปัจจุบนับริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ตงัสํานกังานใหญ่อยูใ่นซอยรูเบีย ถนน
สุขมุวทิ42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

ในระยะแรกของการดาํเนินธุรกิจนนั บีเจซีไดด้าํเนินกิจการเกียวกบัโรงสีขา้ว เหมืองแร่ ไม้
สัก การเดินเรือ การนาํเขา้ และกิจกรรมทางธุรกิจอืนๆ ซึงเป็นการวางรากฐาน ก่อนทีประเทศไทย
จะเริมพฒันาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม จากการทีบริษทัไดเ้ลือกสรรและดูแลหุ้นส่วนของ
บริษทั ทงัไทยและต่างประเทศเป็นอยา่งดี ส่งผลใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเนือง จนกลายมาเป็น
ผูป้ระกอบการชนันาํในธุรกิจนาํเขา้และส่งออกรายหนึงของประเทศไทย และไดข้ยายธุรกิจไปสู่
ดา้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์และการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลงัจากสงครามโลกครังที 2 สินสุดลง 

ดว้ยรากฐานทีมนัคงบวกกบัวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล และความมุ่งมนัทีจะพฒันา ตลอดจน
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานมากกว่า ,000 คน ทาํให้เบอร์ลี ยุคเกอร์ ได้รับความเชือถือ
ไวว้างใจจากประชาชนชาวไทยทุกภูมิภาคของประเทศตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พฒันาการทีสําคญั
ของบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีดงันี 

พ.ศ. 2525 นายอลัเบิร์ต ยคุเกอร์ และนายเฮนรี ซิกก์ ชาวสวิส ไดร่้วมกนัก่อตงั ห้างยุคเกอร์ 
แอนด ์ซิกก ์แอนดโ์ก 

พ.ศ. 2467 เปลียนชือเป็น หา้งเบอร์ลี ยคุเกอร์ แอนดโ์ก  
พ.ศ. 2508 เปลียนแปลงการดาํเนินงานแบบหุ้นส่วนภายในครอบครัวเป็นรูปบริษทั ภายใต้

ชือ บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2510 นบัเป็นปีมหามงคลของบริษทัฯ เมือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล อดุลย
เดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตงั (พระครุฑพา่ห์) ใหแ้ก่บริษทัฯ  

พ.ศ. 2518 บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ สร้างประวติัศาสตร์อีกครังหนึง ดว้ยการเป็นหนึงในเจ็ด
บริษทัแรกทีเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทย 

พ.ศ. 2536 แปรสภาพเป็น บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  
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พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษทัไทยเจริญคอมเมอร์เชียล ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบีเจซี ซึง
กลุ่มบริษทัไทยเจริญคอมเมอร์เชียล เป็นกลุ่มบริษทัชนันาํในประเทศไทย ทีมีกิจการมากมายทงัใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ นับตงัแต่ธุรกิจเบียร์และเครืองดืม  โรงแรมและอสังหาริมทรัพย ์
ประกนัภยั ธุรกิจการเกษตร เป็นตน้ 

พ.ศ. 2549 บีเจซี ไดเ้พิมกาํลงัการผลิตของโรงงานกระดาษอนามยัเซลล็อกซ์เป็น 45,000 
ตนัต่อปี ส่งผลให ้บีเจซี มีกาํลงัการผลิตกระดาษอนามยัมากทีสุดในประเทศไทย  

พ.ศ. 2550 บีเจซี ไดข้ยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆให้มากขึน โดยได้
ซือหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน จาํกัด ซึงเป็นบริษัทผูผ้ลิตกระป๋องและฝา
อะลูมิเนียมชนันาํในประเทศไทย  

พ.ศ. 2551 บีเจซี ไดเ้ขา้ซือกิจการของบริษทั เจซี ฟู้ ดส์ เอสดีเอน บีเอชดี ซึงเป็นผูผ้ลิตมนั
ฝรังทอดกรอบและขนมขึนรูปในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจาํหน่ายมนัฝรังทอดกรอบจาํหน่าย
ทงัในประเทศมาเลเซีย และส่งออกไปยงัประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศ
สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์และบรูไน ซึงการเขา้ซือกิจการในครังนีไดช่้วยขยายตลาดและฐานการ
ผลิตสินคา้ในกลุ่มขนมขบเคียวของบีเจซี ออกสู่ตลาดในแถบภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเอง โดยมีตราสินคา้ของบริษทัทีเป็นทีรู้จกัมากมาย 
อาทิ มนัฝรังเทสโต ขา้วอบกรอบโดโซะ กระดาษทิชชู่เซลล็อกซ์ สบู่นกแกว้ เป็นตน้ และดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกบับริษทัคู่คา้ทีมีชือเสียงอืนๆ อีกทงัเป็นผูน้าํในระบบการตลาด การขาย การจดัจาํหน่าย
สินคา้ และการให้บริการ รวมทงัมีระบบการผลิต ทีทรงประสิทธิภาพมากทีสุดแห่งหนึงในภูมิภาค
เอเชีย 

 

ประเภทการดําเนินธุรกจิ 
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจ  กลุ่มหลกั  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

1.  กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจ
สินคา้อุปโภค บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จาํกัด บริษทั เจซี ฟู้ ดส์ เอสดีเอ็น  บีเอชดี (ประเทศ
มาเลเซีย)  บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จาํกดั  บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั  บริษทั เบอร์ลี 
ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั  และบริษทั ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชนัแนล (เวยีดนาม) ลิมิเตด็ 

2.  กลุ่มสินคา้และบริการทางบรรจุภณัฑ์ ได้แก่ ฝ่ายบรรจุภณัฑ์ ฝ่ายวางแผนและ
จดัหาเชิงกลยทุธ์ บริษทั อุตสาหกรรมทาํเครืองแกว้ไทย จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ไทย มาลายา กลาส 
จาํกดั  บริษทั โอไอ บีเจซี มาเลเซีย (บริษทัร่วมทุน)  บริษทั โอไอ บีเจซี เวียดนาม (บริษทัร่วมทุน)  
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บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั (บริษทัร่วมทุน)  และบริษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จาํกดั (บริษทัร่วม
ทุน)  

3.  กลุ่มสินคา้และบริการทางเวชภณัฑ ์ไดแ้ก่ ฝ่ายเวชภณัฑ์ ฝ่ายการแพทย ์ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ  ฝ่ายเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม และบริษทั เบอร์ลี เอเซียติก โซดา จาํกดั (บริษทัร่วมทุน)  

4.  กลุ่มธุรกิจอืนๆ ประกอบไปด้วย สินคา้และบริการทางเทคนิค ได้แก่ ฝ่ายเครือง
เขียนและไลฟ์สไตล์ ฝ่ายวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการพิมพ์ บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จาํกดั  
บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จํากัด  และบริษัท  ที.ซี.ซี . เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทร่วมทุน) ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ  ไดแ้ก่  สาํนกังานผูแ้ทนประจาํประเทศเวียดนาม  สํานกังานผูแ้ทนประจาํและประเทศ
พม่า  และสาํนกังานผูแ้ทนประจาํประเทศกมัพชูา 

5.  กลุ่มงานสนบัสนุนธุรกิจ ไดแ้ก่ ฝ่ายบญัชีและการเงินกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารการ
ลงทุน ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั ฝ่าย
กฎหมายและบริหารงานสนบัสนุนกลุ่มบริษทั ฝ่ายนิติการและสํานกัเลขานุการบริษทั ฝ่ายกิจการ
สัมพนัธ์และสือสารองคก์ร และแผนกตรวจสอบภายในกลุ่มบริษทั 

 

เอกลกัษณ์ขององค์กร 

เมือประมาณกลางปี พ.ศ. 2542 บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการวิจยัดา้น
การตลาดทังจากภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษทัฯ ซึงผลทีได้รับกลับมายงัผลให้บริษัทฯ  
จาํเป็นตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ เราให้อยู่ในใจของวงการธุรกิจและผูบ้ริโภคเพือทีจะให้
รู้จกัชือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มากขึน 

ในขณะทีบริษทัฯ ยงัคงชือบริษทัฯ เหมือนเดิมตามทีจดทะเบียนไว ้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้การ
ใชชื้อยอ่ของบริษทัฯ คือ “BJC” เพือเป็นจุดรวมภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ในการติดต่อสือสารต่างๆ 
ชือย่อนีจะช่วยให้ชือผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ จดจาํไดง่้ายขึนและในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้บริษทัฯ  
สามารถจาํแนกฝ่ายต่างๆ ภายในบริษทัฯ ไดช้ดัเจนขึน 

โลโกเ้ก่า หรือ “ตน้ไม”้ ซึงมีการนาํมาใชเ้มือปี พ.ศ. 2525 ไดถู้กปรับปรุงใหม่ เส้นต่างๆ ที
อยูบ่นโลโกน้นัไดถู้กลบออกไป เพือทีจะเนน้ถึงเรืองความสามคัคีเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั และการ
เป็นหุ้นส่วนทีไม่มีการแบ่งแยก และรูปลกัษณ์ทวัไปปรับเปลียนให้ดูสดใสขึน โดยบริษทัฯ ไดเ้ริม
ใชโ้ลโกใ้หม่นีในการสือสารทุกอยา่ง ตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2543  

ความหมายของโลโกน้นัสือถึง “เบอร์ลี  ยุคเกอร์  เกิดจากความร่วมมือของสองครอบครัว
ชาวสวิส เมือปี พ.ศ. 2425 ตงัแต่นนัมา เบอร์ลี ยุคเกอร์ ได้ยึดมนัในความร่วมมือซึงเป็นหลกัการ
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สําคญัยิงในการดาํเนินกิจการ โลโกข้องบริษทัฯ สือถึงความร่วมมือของหุ้นส่วนทีนาํมาซึงความ
เจริญเติบโตเป็นปึกแผน่” 

 หุน้ส่วนภายในบริษทัฯ ทีสาํคญัของเราก็คือความร่วมมือระหวา่งกลุ่มพนกังานดว้ยกนัและ
ระหวา่งพนกังานกบับริษทัฯ ส่วนหุน้ส่วนภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้รายสําคญั บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ์
ทีบริษทัฯ จาํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่าย และผูร่้วมลงทุน 

 

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรของบริษัท เบอร์ล ียุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
ความสาํเร็จอนัยิงใหญ่ของบริษทัในวนันีมาจากความแข็งแกร่ง มนัคง ยืนหยดัฝ่ามรสุมมา

อย่างต่อเนืองยาวนานจนสามารถแผ่ขยายศกัยภาพทางธุรกิจ หยงัรากลึก โดยให้ดอกผล ให้ความ
ร่มเยน็ และร่มเงาประดุจดงัตน้ไมใ้หญ่ทีแผกิ่งกา้นสาขาครอบคลุมจนเป็นส่วนหนึงในสังคมไทยมา
นานกว่าศตวรรษ THE GREEN BIG TREE หรือ “เพราะเราคือตน้ไมใ้หญ่” จึงเป็นถอ้ยคาํที
สะทอ้นภาพความสําเร็จขององคก์ร โดยมีเอกลกัษณ์ ตราสัญลักษณ์ ตลอดจนแนวคิดของผูบ้ริหาร
และพนกังานในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นเอกภาพ  

1.  ค่านิยมองคก์ร                  
1.1  เพือความพึงพอใจสูงสุด (B – Beyond Satisfaction) บริษทัฯ เชือมนัในคุณค่า

ทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกคา้ เราจึงมุ่งเนน้การสร้างสรรคคุ์ณภาพและความเป็นเลิศในทุก
ส่วนขององค์กร เพือสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึงหมายรวมถึง
ผูบ้ริโภค คู่คา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ 

1.2 บรรลุผลสําเร็จร่วมกนั (J- Joint Success) บริษทัฯ เชือมนัในคุณค่าของ
ความสําเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเราจึงมุ่งมนักา้วไปสู่จุดหมายแห่งความสําเร็จ เพือสร้าง
คุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกนั ทงัในส่วนขององคก์รและบุคคลากร  

1.3  รับผิดชอบต่อสังคม (C- Caring for Community) บริษทัฯ เชือมนัในคุณค่า
ความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมุ่งเนน้การทาํธุรกิจดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบทีมีต่อทรัพยากร สิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีดีทงัภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพือประโยชน์สุขร่วมกนัในสังคม 

 

 

 

 



13 

 

2.  วฒันธรรมองคก์ร                
2.1 พลงั (Dynamic) บริษทัฯ เชือมนัในความมุ่งมนัทุ่มเทเพือการเติบโต แข็งแกร่ง 

เราจึงมุ่งมนัพฒันาก้าวหน้า ความมุ่งมนัทุ่มเท การคิดล่วงหน้ากลา้ลงมือทาํ ความอดทนเขม้แข็ง 
และความกระฉบักระเฉง 

2.2 สร้างสรรค์ (Creative) บริษทัฯ เชือมนัว่าการริเริมต่อยอดความคิด จะไดสิ้ง
ใหม่ๆ เสมอ เราจึงมุ่งส่งเสริมความคิดในเชิงคิดนอกกรอบ ใฝ่รู้จริง วิสัยทศัน์กวา้งไกล ปรับตวั
เปลียนแปลงและคิดเชิงบวก  

2.3 มิตรภาพ (Friendly) บริษทัเชือมนัว่ามิตรภาพปลูกได้ด้วยใจ หล่อเลียงด้วย
รอยยมิ เราจึงมุ่งเนน้บรรยากาศการทาํงานทีทุกคนยมิแยม้แจ่มใส สุภาพอ่อนโยน จริงใจ คาํนึงถึงใจ
เขาใจเรา และช่วยเหลือเกือกลูกนั 

ทงันีว่าบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) จะมีการพฒันาองคก์รตลอดเวลา เนืองจาก
สภาพแวดลอ้มขององคก์รทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และการแข่งขนัทีรุนแรง ปัจจยัในเรือง
ของการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นปัจจัยทีมีความสําคัญทีจะนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็จในการบริหารงานองค์กร องค์กรทีสามารถสร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพนักบั
พนักงานทีถือว่าเป็นทุนมนุษยอ์งค์กรนัน จะมีแนวโน้วว่าการบริหารงานขององค์กรจะประสบ
ความสําเร็จตามไปด้วย ซึงการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างพิถีพิถนัขององค์กรนัน จะเน้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษยที์มีลกัษณะพิเศษผสมผสานกนั ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบ
ทวัๆ ไปทีปฏิบติักนั กบัการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบกา้วหน้า ทีดูแลพนกังานกลุ่มต่างๆ หรือ
วชิาชีพต่างๆ ทงันีเพือใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานให้มีทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ร และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที์วา่นีจะตอ้งเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์ร เพราะทุนมนุษยข์องแต่ละองคก์รจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัแตกต่างกนัออกไป 

 

ความหมายและแนวคิดทฤษฎทีเีกยีวกบัแรงจูงใจในการทํางาน 
ในองคก์รทวัไปทุกแห่งนนั แทบจะกล่าวไดว้า่งานแรกทีผูบ้ริหารองคก์รตอ้งทาํคือ กระตุน้

ให้ทุกคนทาํงานอยา่งดีทีสุด ส่วนคนทาํงานก็ทาํเพือสนองความตอ้งการของตนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ 
เช่น เพือผลตอบแทนเป็นเงิน กบัไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ความพอใจหรือการยอมรับนบัถือจากผูอื้น 
เป็นต้น ดังนันผูบ้ริหาร ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการทาํงานมาใช้กับพนักงานให้
เหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละบุคคล ซึงจากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีผูใ้ห้ความหมายของ
แรงจูงใจในการทาํงาน ไวด้งันี 
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ทอส และ คาร์โรลล์ (Tois and Carroll 1982 อา้งถึงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554)  หมายถึง 
แรงขบัของแต่ละบุคคล ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยเฉพาะทีเกิดขึนในการ
ทาํงาน หรือการกระทาํทีบุคคลจะทาํงานให้สําเร็จ โดยไดรั้บอิทธิพลจากการกระทาํของคนอืนที
กาํหนดแนวทางเฉพาะใช้ในการบริหารโดยผูบ้ริหารจะจูงใจพนกังานทาํงานให้องค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คูนตซ์ และคณะ (Koontz 1980 อา้งถึงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
การจูงใจ หมายถึงการทีผูบ้ริหารชกัจูงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนด 

วิคเตอร์ เอช วรูม (Victer H. Vroom 1964 อา้งถึงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการทีเลือกสรรโดยบุคคล ซึงในการเลือกกระทาํโดย
สมคัรใจ 

นิรมล กิติกุล (2551) ได้ให้ความหมายไวว้่า แรงจูงใจ หมายถึง ศิลปะของผูน้ําทีจะใช้
สิงจูงใจหรือนาํปัจจยัต่างๆ มาเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงตาม
ทิศทางหรือจุดประสงคที์ตอ้งการ และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2553) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การจูงใจ หมายถึงความตอ้งการ
ของมนุษยต์ามความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติหรือต่อหนา้ทีการงาน 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2545) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการจูงใจเป็นคาํทีมา
จากภาษาละตินวา่ Movers อนัหมายถึงการเคลือนไหว (to Move) ซึงเป็นเรืองของความรู้สึกไม่หยุด
นิงอนัยงัผลใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการกระทาํ 

มลัลิกา ตนัสอน (2547) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า แรงจูงใจ หมายถึงความยินดีและเต็มใจที
บุคคลจะทุ่มเทความพยายาม เพือให้การทาํงานบรรลุเป้าหมาย บุคคลทีมีแรงจูงใจจะแสดงออกมา
ในการแสดงพฤติกรรมดว้ยความกระตือรือร้น มีทิศทางทีเด่นชดัและไม่ย่อทอ้เมือเผชิญอุปสรรค
หรือปัญหา 

จากความหมายของแรงจูงใจในการทาํงานขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
ทาํงาน หมายถึง สิงทีกระตุน้ให้พนกังานปฏิบติังานตามความตอ้งการขององค์กรโดยการกาํหนด
เป้าหมายส่วนบุคคลทีจะไดรั้บ การกาํหนดเกณฑก์ารใหร้างวลัเมือเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังาน
เพือใหพ้นกังานมีความมุ่งมนัทีจะทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์รบรรลุเป้าหมาย 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใช้นิยามความหมายของบุคคลหลายๆ ท่านมาเป็นแนวทางใน
การศึกษา กล่าวคือ แรงจูงใจในการทาํงาน เป็นการปฏิบติังานงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย สําเร็จอนั
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เป็นเป้าหมายสูงสุด บงัเกิดผลงานทีดีทีสุดตามเป้าหมายของการทาํงาน และการกระทาํหรือแสดง
พฤติกรรมทุกอยา่งจนเป็นทียอมรับของสมาชิกในอคก์ร 

 
ความจําเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นแนวคิดหรือคาํอธิบายทีวา่ดว้ยการเกิดแรงจูงใจในบุคคล 
ซึงมีนักวิชาการและนักวิจยัได้ศึกษาค้นควา้และพฒันาความเขา้ใจเกียวกบัเรืองแรงจูงใจอย่าง
กวา้งขวางมากขึน ดงันี 

ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขนัของอบัราฮมั มาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)

ทฤษฎีการจูงใจมนุษยที์มีชือเสียงมากทฤษฎีหนึงถูกสร้างขึนมาโดย Abraham H.Maslow ใน ค.ศ. 
 เป็นนกัจิตวทิยาชาวองักฤษทีไดส้ร้างทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขนัขึนทฤษฎีของ Maslow 

มีขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี (Maslow 1943 อา้งอิงใน สมยศ นาวกีาร, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 แสดงลาํดบัความตอ้งการของ Maslow 

ทีมา : สมยศ  นาวีการ.  การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ (กรุงเทพฯ  : 
สาํนกัพมพบ์รรณกิจ 1991, 2555.) 

 

1. ความตอ้งการของบุคคลสามารถเรียงลาํดบัตามความสําคญัไดจ้ากความตอ้งการ
ระดบัตาํสุด ความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความตอ้งการทางสังคมความมีเกียรติยศ
ชือเสียง และความสมหวงัของชีวิต ลาํดบัขนัของความตอ้งการตามทฤษฎีของ Maslow จะเป็นไป
ตามภาพประกอบ ดงันี 

2. ความตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิงจูงใจพฤติกรรมของบุคคล
ต่อไปอีก บุคคลจะถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการทีอยูสู่งขึนไปทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

ความตอ้งการความสาํเร็จใจชีวติ   

ความตอ้งการมีชือเสียงเกียรติยศ  

ความตอ้งการเป็นส่วนหนึงของสงัคมและตอ้งการยอมรับจากผูอื้น   

ความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง  

ความตอ้งการทางดา้นสภาพร่างกาย  
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3. ความตอ้งการของบุคคลจะซาํซ้อนกนั ความตอ้งการอยา่งหนึงอาจจะยงัไม่ทนัหมด
ไปความตอ้งการอยา่งอืนจะเกิดขึนมา Maslow (Maslow 1943 อา้งอิงใน สมยศ นาวีการ, 2555) ได้
แบ่งความตอ้งการของมนุษยต์งัแต่ระดบัตาํสุดถึงระดบัสูงสุด ออกเป็น 5 ขนั ดงันี 

1) ความตอ้งการระดบักายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการทาง
ร่างกายเป็นความตอ้งการเบืองตน้เพือการอยู่รอด เช่น ความตอ้งการอาหาร นาํ และความตอ้งการ
ทางเพศ ความตอ้งการทางร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลต่อเมือความตอ้งการทุกอยา่ง
ของบุคคลยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเลย Maslow ชีให้เห็นวา่บุคคลใดก็ตามทียงัอยู่ในสภาวะการ
ขาดอาหาร ความปลอดภยั การเขา้สังคม และความมีชือเสียงแลว้ บุคคลจะมีความตอ้งการอาหาร
มากกวา่สิงใดๆ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการทีอยูร่ะดบัสูงขึนไป
จะมีความสําคญัต่อเมือความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความ
ปลอดภยัเป็นการป้องกนัเพือให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนกบัร่างกาย
ความเจบ็ป่วย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เมือพิจารณาจากทศันะของฝ่ายบริหาร ความตอ้งการ
ความปลอดภยั หมายถึงการให้ความแน่นอนหรือการรับประกนัต่อความมนัคงของงาน และการ
ส่งเสริมเพือให้เกิดความมนัคงทางการเงินแก่คนงานมากยิงขึน ในปัจจุบนันีเราจะเห็นไดว้่าความ
ตอ้งการของสหภาพแรงงานทีมีต่อฝ่ายบริหาร นอกจากความตอ้งการเพิมผลตอบแทนทางการเงิน
ใหสู้งขึนแลว้ หากเขายงัมีความตอ้งการความมนัคงของงานและผลประโยชน์พิเศษอืนๆ อีกดว้ย 

3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เมือความตอ้งการทางร่างกายและความ
ปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการทางสังคมจะเริมเป็นสิงจูงใจทีสําคญัต่อพฤติกรรม
ของบุคคล บุคคลมีนิสัยชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ดงันนั ความตอ้งการดงักล่าวนีเป็นความตอ้งการ
อยูร่่วมกนั การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืน และการมีความรู้สึกวา่พวกเขาเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม
ทางสังคมอยู่เสมอ บุคคลตอ้งการเพือน ไม่ว่าจะเป็นเพือนบา้นหรือเพือนร่วมงาน บุคคลอาจจะมี
ความสมคัรใจเป็นสมาชิกขององคก์รหนึงได ้

4) ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Esteem Needs) ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง
เป็นความตอ้งการระดบัสูง ความตอ้งการความมนัคงตนเองทางความรู้ ความสามารถความตอ้งการ
การยกยอ่มสรรเสริญจากบุคคลอืน และความตอ้งการทางสถานภาพ เป็นตน้ 

5) ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต (Self-Actualization Needs) ความตอ้งการ
ความสมหวงัของชีวิตเป็นความตอ้งการระดบัสุดทา้ย ความตอ้งการความสําเร็จในทุกสิงทุกอย่าง
ตามความนึกคิดของเขาเอง บุคคลจะผลกัดนัชีวิตของเขาเองให้เป็นไปในทางทีดีทีสุดทีเขาคาดหวงั
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เอาไว ้และสิงเหล่านีขึนอยู่กบัขีดความสามารถของเขาเอง เมือเขาตอ้งการทีจะเป็นอะไร เขาจะ
พยายามเป็นไปใหไ้ด ้เช่น ความคิดฝันเป็นนกัธุรกิจ เป็นตน้ 

ทฤษฎีอีอาร์จีของแอลเดอเฟอร์ (Alderfer 1969 อา้งถึงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554)  ได้
เสนอทฤษฎีการจูงใจทีเกียวกบัความตอ้งการเรียกวา่ ทฤษฎีอีอาร์จี ซึงคลา้ยกบัทฤษฎีของมาสโลว ์
แต่จดัระดบัความตอ้งการใหม่ใหเ้หลือเพียง 3 ระดบั ซึงแทนดว้ยอกัษรยอ่ดงันี 

1.  ความตอ้งการเพือการคงอยู่ (E = Existence Needs) ซึงเป็นความตอ้งการการ
ตอบสนองดว้ยปัจจยัทางวตัถุ จึงมีความคลา้ยกบัความตอ้งการระดบัที 1 และ 2 ของมาสโลว ์ทีเป็น
ความตอ้งการทางร่างกายกบัความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั ซึงการตอ้งตอบสนองดว้ยเงือนไข
ทีเป็น วตัถุ เช่น อาหาร ทีอยูอ่าศยั เงินค่าจา้ง และความปลอดภยัในการทาํงาน 

2.  ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ (R = Relatedness Needs) ซึงเป็นความตอ้งการที
สามารถตอบสนองไดด้ว้ยการสือสารอยา่งเปิดเผยและการไดแ้ลกเปลียนความคิดและความรู้สึกกบั
สมาชิกคนอืนในองค์การ จึงเป็นระดบัความตอ้งการทีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการเป็นสมาชิกของ      
สังคม และบางส่วนของขนัความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือตามทฤษฏีของมาสโลว ์แต่แอล
เดอเฟอร์เน้นการตอบสนองความต้องการด้านความสัมพนัธ์ด้วยการปฏิสัมพนัธ์อย่างเปิดเผย 
ถูกตอ้งและซือสัตยต่์อกนัมากกวา่ดูทีความถูกใจซึงใหค้วามสาํคญันอ้ยกวา่ 

3.  ความตอ้งการดา้นความงอกงาม (G = Growth Needs) เป็นความตอ้งการส่วน
บุคคล ในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะของตนเพือทาํงานอย่างเต็มศกัยภาพทีมีอยู ่
รวมทงัไดมี้ 

โอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิงใหม่ไดอ้ย่างเต็มที ความตอ้งการดา้นความ
งอกงามตามทฤษฎีนี จึงสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ในประเด็นทีเกียวกับความต้องการ
ความสําเร็จดงัใจปรารถนากบับางส่วนของความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือในแง่การไดรั้บ
ความความสาํเร็จ (Achievement)  และไดรั้บผดิชอบ (Responsibility) 
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                                        ทฤษฎีของมาสโลว ์  ทฤษฎีของแอลเดอเฟอร์   
 ( Maslow’s  theory )           ( Alderfer’s ERG  theory) 

 

ภาพท ี3 เปรียบเทียบทฤษฎีความตอ้งการของ Maslow กบัทฤษฎี ERG ของ Alderfer 

ทีมา : วาสนา พฒันานันท์ชยั. ปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
สํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย.์ (กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์, 2553.) 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ (McClelland 1961 อา้งอิงใน วาสนา พฒันานนัท์ชัย, 
2553) ไดก้ล่าววา่ บุคคลมีแรงจูงใจแตกต่างกนั โดยไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  ความตอ้งการใฝ่สัมพนัธ์ (Needs for Affiliation : nAff) หมายถึงความตอ้งการที
จะอยู่ร่วมกบับุคคลอืนในสังคม ตอ้งการยอมรับและเป็นส่วนหนึงในสังคมตอ้งการความเป็นมิตร
และมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อบุคคลอืน เพือนร่วมงาน บุคคลประเภทนีถา้ตอ้งการเป็นทียอมรับของคน
ในสังคม จะมีสิงจูงใจดา้นความเป็นมิตรสูง และชอบใหค้วามร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั บุคคลทีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์จะประสบความสําเร็จในการทาํงานได้ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากเพือนฝูง 
พวกพอ้ง 

2.  ความตอ้งการใฝ่อาํนาจ (Needs for Power : nPow) หมายถึงความตอ้งการอาํนาจ
ตอ้งการทีจะมีอิทธิพลและควบคุมบุคคลอืน ตอ้งการเป็นผูน้าํในการตดัสินใจต่างๆ สามารถให้คุณ

   ดา้นความงอกงาม, G 

   ดา้นความสมัพนัธ์, R 

   ดา้นเพือการคงอยู,่ E 

            .  สาํเร็จดงัใจ

     .  ดา้นการยกยอ่ง  

. ดา้นสงัคม   

            . ดา้นความปลอดภยั 

 . ความตอ้งการดา้นร่างกาย 
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และโทษแก่ผูอื้นได ้และตอ้งการรับผดิชอบผูอื้น บุคคลประเภทนีถา้ตอ้งการมีอาํนาจสูง จะพยายาม
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอืนดว้ยการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล และมีความพอใจทีจะอยูใ่นสถานการณ์ที
มีการแข่งขนัมากกวา่ 

3.  ความตอ้งการใฝ่สัมฤทธิ (Needs for Achievement : nAch) หมายถึงความ
ปรารถนาของแต่ละบุคคลทีต้องการทาํสิงต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จ บุคคลประเภทนีจะมี
ลกัษณะชอบการแข่งขนั งานทีทา้ทาย มีความรับผิดชอบสูง มีความชาํนาญในการวางแผนพยายาม
ทีจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ถา้บุคคลประสบความสําเร็จจะเกิดความรู้สึกสบายใจ แต่ถา้ลม้เหลวใน
การทาํงานจะเกิดความวิตกกงัวล บุคคลทีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงจะเป็นบุคคลทีมีเหตุผล และใช้
วจิารณญาณอยา่งรอบคอบ มีภาวการณ์เสียงในระดบัทีเป็นไปไดแ้ละจะทาํงานเพืองาน และทาํงาน
เพือความสําเร็จมากกวา่ผลตอบแทน บุคคลประเภทนีจะสนุกกบัการแกปั้ญหาและจะทาํให้ดีทีสุด 
ทาํใหเ้ขาไดต้าํแหน่งทีดีในองคก์ร และมกัไดรั้บการเลือนขนัตาํแหน่งอยา่งรวดเร็ว 

ทฤษฎีแรงจูงใจของวคิเตอร์ เอช วรูม (Victer H. Vroom 1964 อา้งถึงใน ธนยุทธ บุตรขวญั. 
2554) วคิเตอร์ กล่าววา่ระดบัผลผลิตของบุคคลใดก็ตามจะขึนอยูก่บัแรงผลกัดนั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1.  การรับรู้เป้าหมายทีจะไดรั้บส่วนบุคคล (Perceived Ability to Influence One’s 

Own Productivity Level) 

2.  การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของผลงานและการประสบความสําเร็จ 
(Perceived Relationship between Productivity Level and Goal Achievement) 

3.  ความมุ่งมนัทีจะทาํให้เป้าหมายบรรลุผลสําเร็จ (Strength of Desire of Goal 

Achievement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท ี4 รูปแบบแรงจูงใจของ Victer H. Vroom 

ทมีา : เจนนิศา กราบเครือ. แรงจูงใจในการทาํงานกบัลูกจา้งในสถานประกอบการอู่ต่อรถ
โดยสารในอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี. (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2546.) 

 

ดงันนั บุคคลใดบุคคลหนึงอาจเห็นวา่ การเพิมขึนของผลผลิตนนัเป็นสิงทีตอ้งการเป็นไป
ตามเงือนไขทงั 3 ประการ คือ 

1.  การรับรู้เป้าหมายทีจะไดรั้บส่วนบุคคลนนัคืออะไรเป้าหมายเหล่านีอาจจะเป็นการ
เพิมขึนของรายไดที้สูงขึน ความมนัคงของงาน การยอมรับทางดา้นสังคม การยกย่องนบัถือ และ
งานทีสนใจมีเป้าหมายอยูเ่ป็นจาํนวนมากทีบุคคลใดบุคคลหนึงตอ้งการตอบสนองควาตอ้งการตาม
เป้าหมายนนัๆ 

2.  การรับรู้ในความสัมพนัธ์ระหว่างการตอบสนองความพอใจจากเป้าหมายและ
ผลผลิตทีสูงขึนเป็นอย่างไร เช่น พนักงานคนใดคนหนึงอาจจะถือว่าการเพิมขึนของรายได้เป็น
เป้าหมายทีสําคญัอยา่งหนึง และกาํลงัทาํงานทีไดรั้บผลตอบแทนต่อปริมาณของผลงาน ดงันนัเขา
ยอ่มจะมีแรงจูงใจสูงมากต่อปริมาณงานในกรณีเช่นนี แต่ในกรณีทีการยอมรับทางดา้นสังคมจาก
เพือนร่วมงานเป็นสิงทีสําคญัทีสุด พนกังานบางคนอาจจะไม่มีความเต็มใจหรือตอ้งการจะเพิมของ
ปริมาณงานใหสู้งกวา่ระดบัทีกลุ่มกาํหนดไว ้

แรงจูงใจทีจะทาํให้
เกิดผลผลิตมากหรือ
นอ้ย ขึนอยูก่บั 

การรับรู้เป้าหมายทีจะไดรั้บส่วนบุคคล                  
(Perceived Ability to Influence One’s Own Productivity Level) 

การรับรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของผลงานและ
การประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย (Perceived Relationship 

between Productivity Level and Goal Achievement) 

ความมุ่งมนัทีจะทาํใหเ้ป้าหมายบรรลุสาํเร็จ               
(Strength of Desire and Goal Achievement) 
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3.  ความสามารถของเขาจะมีอิทธิพลต่อระดบัของผลงานถ้าพนกังานเชือว่าการใช้
ความพยายามของเขาจะมีผลกระทบมากต่อการทาํงาน ในกรณีเช่นนีพนกังานมีควาพยายามมาก 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเอม็ แมค็เกรเกอร์ (McGregor 1960 อา้งอิงใน ธนสิทธิ เอือพิพฒันากุล. 
2549) จากหนงัสือเล่มหนึงชือ The Human Side of Enterprise ซึงไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นทางเลือกที
ผูบ้ริหารจะต้องเผชิญจากข้อสังเกตของเขา แนวทางในการบริหารหรือการบังคบับัญชาของ
ผูบ้ริหารแต่ละคนนนัจะขึนอยู่กบัการรับรู้หรือความเชือเกียวกบัผูร่้วมงานของเขาว่าเป็นอย่างไร 
ความตอ้งการและแรงจูงใจของผูร่้วมงานในการเปรียบเทียบ McGregor ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นถึง
ทศันะของผูบ้ริหารทีอาจะแบ่งออกไดต้ามทฤษฎี X และ Y 

.  ทฤษฎี X เป็นความคิดตามแบบประเพณีเกียวกบัการอาํนวยการและการควบคุม
งาน มีสมมติฐานดงันี 

.   มนุษยโ์ดยทวัไปไม่ชอบทาํงานและจะหลีกเลียง 

.   เนืองจากลกัษณะของมนุษยที์ไม่ชอบทาํงาน มนุษยส่์วนใหญ่ตอ้งถูกบงัคบั 
ถูกคุกคาม ถูกสังการ ถูกขู่เขญ็คุกคามดว้ยการลงโทษ เพือทาํใหเ้ขามีความพยายามทีเพียงพอโดยมุ่ง
ไปสู่ความสาํเร็จของวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือเพือใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์รบรรลุผล 

.   มนุษยโ์ดยทวัไปชอบทีจะไดรั้บคาํสัง ปรารถนาหรือตอ้งการทีจะหลีกเลียง
ความรับผดิชอบ ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน ตอ้งการความมงัคงปลอดภยัเหนืออืนใด 

2.  ทฤษฎี Y เป็นการประสานบุคคลกบัเป้าหมายขององคก์ร สมมุติฐานดงันี 

.  การใช้ความพยายามของมนุษยท์างดา้นร่างกาย และจิตใจในการปฏิบติังาน
นนัเป็นเรืองธรรมชาติ เช่นเดียวกบัการเล่นและการพกัผอ่น 

.  การควบคุมภายนอก และการขู่ว่าจะทาํโทษไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวทีจะทาํให้
เป้าหมายขององค์กรเป็นผลได ้มนุษย์จะใช้การควบคุมตนเองในการปฏิบติังานเพือวตัถุประสงค์
ตามทีเขาไดผ้กูพนัไว ้

.  ความผูกพนักับวตัถุประสงค์ต่างๆ นัน ขึนอยู่กับรางวลัทีจะควบคู่ไปกับ
ความสาํเร็จของเขา เช่น การปฏิบติังานและทาํสําเร็จไดด้ว้ยตนเอง การทาํงานนนัเป็นทียอมรับของ
คนทวัไปเป็นตน้ 

.  ภายใตส้ภาวการณ์ทีเหมาะสม มนุษยจ์ะไม่เรียนรู้เฉพาะการยอมรับวา่มีความ
รับผดิชอบเท่านนั แต่ยงัแสวงหาความรับผดิชอบอีกดว้ย 

.  ความสามารถทีจะใช้ความคิดจินตนาการ ความฉลาด และความคิดริเริม
สร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาขององคก์รมีอยูท่วัไปอยา่งกวา้งขวางในตวัมนุษย ์ภายใตส้ภาวการณ์
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ของชีวติ แบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยไ์ดถู้กนาํมาใชแ้ต่เพียง
บางส่วนเท่านนั 

ดงันันการควบคุมและข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษต่างๆ จึงไม่ใช่วิธีทีจะช่วยให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์ได้ แต่ทีถูกต้องควรเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลพินิจของตนเอง (Self-

direction) และสามารถรับผิดชอบควบคุมตวัเอง (Self-control) ในขณะทีกาํลงัปฏิบติังานตามที
ไดรั้บมอบหมาย เพือใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์

ทฤษฎีแรงจูงใจของพอร์ตเตอร์และลอวเ์ลอร์ (Porter-Lawler 1968 อา้งอิงใน สร้อยตระกูล 
(ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2545) ไดก้าํหนดตวัแบบเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังาน 
(Performance) กบัความพึงพอใจ (Satisfaction) แต่เดิมในอดีต กลุ่มทฤษฎีทีเนน้เนือหาเชือวา่ความ
พึงพอใจจะนาํไปสู่การปฏิบติังานทีดีขึน 

ตวัแบบของ Porter และ Lawler นีมีฐานคติทีว่า การจูงใจ (ความพยายามหรือพลงั) 
มิใช่ความพึงพอใจในงาน และการจูงใจเองก็มิใช่การปฏิบติังาน ตรงกนัขา้ม การจูงใจความพึง
พอใจและการปฏิบติังานนนัต่างก็เป็นอิสระจากกนั แต่ก็สัมพนัธ์กนัในบางลกัษณะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี5 แสดงตวัแบบการจูงใจของ Porter และ Lawler  

ทมีา : สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. พฤติกรรมองคก์าร : ทฤษฏีและการประยุกต.์
(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545.) 

 

คุณค่าของ
รางวลั 

การรับรู้ในคุณค่า
ของรางวลั 

ความพยายาม 

ความสามารถ
ลกัษณะส่วนตวั 

การปฏิบติังาน
ความสาํเร็จ 

การรับรู้ใน
บทบาท 

รางวลั 

รางวลัภายใน 

ความพึงพอใจ 

ความพยายามทีรับรู้ได ้ความเป็นไปไดที้จะไดรั้บรางวลั 
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แสดงให้เห็นสัมพนัธภาพของการจูงใจ การปฏิบติัการ และความพึงพอใจ ในภาพแสดง
คุณค่ารางวลัความพยายาม ความพยายามทีรับรู้ได ้ความเป็นไปทีจะไดรั้บรางวลั ซึงเป็นความคิด
ของ Vroom ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ Porter และ Lawler ไดน้าํมาเป็นพืนฐานและไดพ้ฒันาต่อไปอีก
โดยชีวา่ความพยายามหรือการจูงใจนนัจะขึนอยูก่บัความสามารถ ลกัษณะส่วนตวั และการรับรู้ของ
บุคคลด้วยซึงผสมผสานออกมาเป็นการปฏิบติังาน จากนนัรางวลัทีได้ไม่ว่าจะเป็นรางวลัภายใน
หรือภายนอกและการรับรู้ในคุณค่าของรางวลัจะเป็นตวัช่วยกาํหนดความพึงพอใจ นนัคือ ตวัแบบ
ของ Porter และ Lawler ไดชี้ให้เห็นวา่การปฏิบติังานนนัจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในงานจะเห็นได้
วา่ ตวัแบบดงักล่าวนีมีความสลบัซบัซ้อนกวา่ทฤษฎี Vroom และ Porter และ Lawler พยายามนาํตวั
แบบทีเสนอไปใชใ้นทางปฏิบติัโดยแนะใหมี้การวดัทศันคติและตวัแปรอืนๆ อาทิ คุณค่าของรางวลั
ทีเป็นไปได ้การรับรู้ในบทบาทและฝ่ายบริหารควรพยายามวดัวา่ระดบัความพึงพอใจจะสัมพนัธ์กบั
ระดบัการปฏิบติังานอยา่งไร สาํหรับการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดแรงจูงใจในการทาํงาน
ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Victor Vroom (Vroom’s Expectancy Theory) ซึงไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น
3 ประการ ไดแ้ก่ การรับรู้เป้าหมายทีจะไดรั้บส่วนบุคคล (Perceived Ability to Influence One’s 

Own Productivity Level) การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณของผลงานและการประสความ
สําเร็จตามเป้าหมาย (Perceived Relationship between Productivity Level and Goal Achievement) 

ความมุ่งมนัทีจะทาํใหเ้ป้าหมายบรรลุผลสําเร็จ (Strength of Desire of Goal Achievement) เนืองจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจในการทาํงานของ Vroom เป็นทฤษฏีทีเกียวกบัการพฒันาพนกังานหรือผูป้ฏิบติังาน 
ให้ได้มาซึงประสิทธิผลของงาน ทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวเ้หมาะสมทีจะนํามา
ประกอบการบริหารงานในองค์กร และเป็นการวดัความยุติธรรมในองค์กรตามการรับรู้ของ
พนักงานได้เป็นอย่างดี ดงันัน จากความเหมาะสมดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเลือกทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ทาํงานของ Vroom มาใชใ้นการการศึกษาครังนี 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959 อา้งอิงใน ธนสิทธิ เอือพิพฒันากุล, 
2549) ได้พฒันาทฤษฎีของเขาด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยการสัมภาษณ์วิศวกรและนกับญัชี จาํนวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 
11 แห่ง ในเขตเมืองพิสเบอร์ก (Pittsburgh) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pensylvania) โดยมุ่งคน้หาวา่สิงใดที
ทาํใหค้นงานพอใจหรืไม่พอใจในงานทีทาํ ซึงจากคาํตอบทีไดส้ามารถจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี 

1.  ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivement) หมายถึง เป็นปัจจยัทีก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในงาน (Job satisfies) นนัจะสัมพนัธ์กบัลกัษณะในเนืองาน เป็นผลทีเกิดขึนโดยตรงจาก
ผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
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1.1 ความสําเร็จ (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลสามารถทาํไดเ้สร็จสินและ
ประสบผลสําเร็จอย่างดี รวมทังความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  แรงจูงใจเกียวกับ
ความสําเร็จของงานประกอบดว้ย  สิง คือ ระดบัของแรงจูงใจในความสําเร็จ และความสามารถที
จะทาํงานนี 

1.2  การยอมรับนับถือ (Responsibility) หมายถึง การไดรั้บความยอมรับนบัถือ
จากผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน กลุ่มเพือนและบุคคลอืน 

1.3 ลกัษณะของงาน (The work itself) หมายถึง ความรู้สึกทีดีและไม่ดีต่อลกัษณะ
งานว่า งานนนัเป็นงานทีน่าเบือหน่าย มีความจาํเจ ทา้ทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริม
สร้างสรรค ์หรือเป็นงานทียากหรือง่าย 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการ
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบอยา่งเตม็ที 

 1.5 ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง การเปลียนแปลงตาํแหน่งของบุคคล
ในองคก์ร โดยให้เกิดการพฒันาทกัษะใหม่ๆ มีความสามารถและเต็มใจทีจะเพิมเติมความรู้กรณีที
บุคคลยา้ยแผนกหนึงขององค์การนนัโดยไม่มีการเปลียนตาํแหน่งนนั ไม่ใช่ความกา้วหน้า ถือว่า
เป็นเพียงการเพิมโอกาสใหมี้ความรับผดิชอบมากขึน (เป็นการเพิมความรับผดิชอบ) 

2.   ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) หรือปัจจยัคาํจุน (Maintenance factors) 

 เป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) นนัจะสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมทีอยู่นอกเนืองาน หรือเป็นปัจจยัทีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานได้ ซึง
ปัจจยันีทาํใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข ไดแ้ก่ 

2.1   สถานภาพ (Status) หมายถึง สภาพของบุคคลในสายตาคนอืน หรือเป็นการ
เรียนรู้ จากบุคคลอืน เช่น การมีรถประจาํตาํแหน่ง 

2.2  สัมพนัธภาพกบัผูค้วบคุมบงัคบับญัชา (Interpersonal relations supervisors) 

หมายถึง  ความเป็นมิตร การเรียนรู้งาน การช่วยเหลือจากผูบ้ ังคับบัญชา ความเต็มใจรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจากลูกนอ้ง ตลอดจนความเชือถือไวว้างใจลูกนอ้งของผูบ้งัคบับญัชา 

2.3  สัมพนัธภาพกบัเพือนร่วนงาน (Interpersonal relations peers) หมายถึง ความ
เป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม ตลอดจนความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม 

2.4  สัมพนัธภาพกับผูใ้ต้บังคบับัญชา (Interpersonal relations subordinates) 

หมายถึง การจดัการและการบริหารงานของบริษทั การใหอ้าํนาจแก่บุคคลเพือทีเขาจะไดด้าํเนินงาน
สาํเร็จ รวมทงัการติดต่อสือสารทีดี 
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2.5  นโ ยบ า ย แล ะ ก า รบ ริห า ร ง านข อ ง อ ง ค์ ก า ร  ( Company policy and 
administration) หมายถึง การจดัการและการบริหารงานของบริษทั การให้อาํนาจแก่บุคคลเพือทีเขา
จะไดด้าํเนินงานสาํเร็จ รวมทงัการติดต่อสือสารทีดี 

2.6  ความมนัคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความ
มนัคงในงาน 

2.7  สภาพการทาํงาน (Working conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ทีเหมาะสมอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน เช่น แสงเสียง อากาศ เครืองมือ อุปกรณ์และอืนๆ 

2.8  เงินเดือน (Pay or Salary)  หมายถึง ความพึงพอใจในค่าจา้งหรือเงินเดือน 

2.9  โอกาสกา้วหนา้ (Possibility of Growth) หมายถึง การทีบุคคลมีโอกาสไดรั้บ
แต่งตงั โยกยา้ยตาํแหน่งในหน่วยงาน หรือการมีการพฒันาทกัษะเพิมขึนในวชิาชีพ 

2.10 สภาพความเป็นอยู ่(Personal Life) หมายถึง สถานการณ์ของบุคคลทีส่งผล
ต่อชีวติความเป็นอยู ่ซึงทาํใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหนึงต่องานของเขา 

2.11 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Technical supervision) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน รวมทงัการมอบหมายความ
รับผดิชอบต่างๆ ใหแ้ก่ลูกนอ้งหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ความตอ้งการทางดา้นสุขอนามยั (Hygiene  factors) ไดรั้บการตอบสนองอย่างไม่
เต็มทีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
ได ้ฉะนนั การตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขอนามยัของผูป้ฏิบติังานจึงเป็นเงือนไขหนึงในการ
ลดความไม่พึงพอใจในการทาํงานลงเท่านันแต่ไม่สามารถทาํให้ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจได้ใน
ขณะเดียวกนั หากความตอ้งการดา้นการจูงใจ (Motivation  factors) ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเต็มที
ผูป้ฏิบัติงานจะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงานด้วนความเต็มใจและกระตือรือร้น ดังนัน หาก
ผูบ้ริหารตอ้งการจูงใจให้ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจเพือให้ไดผ้ลงานทีมีคุณภาพ ก็
ควรจะจดัใหมี้ปัจจยัจูงใจทีเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์กได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Herzberg’s Two 

Factor Theory) ซึงสรุปวา่มีปัจจยัสําคญั  ประการ ทีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของ
แต่ละบุคคล กล่าวคือ 

.  ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบังานโดยตรง
เพือจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคใ์ห้
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ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน เพราะปัจจยัทีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายใน
บุคคลดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 .  ความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล หมายถึง การทีบุคคลสามารถทาํงานได้
เสร็จสินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนั
ปัญหาทีจะเกิดขึน เมือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลืมในผลสําเร็จของงาน
นนัๆ 

 .  การได้รับการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บการนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา 
การยอมรับนีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจหรือการแสดงออกอืนใด
ทีส่อ ใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือไดท้าํงานอยา่งหนึงอยา่งใดบรรลุสาํเร็จ การยอมรับ
นบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

  .  ลกัษณะของงานทีปฏิบติั หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้งอาศยัความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้งัแต่ตน้จนจบ
โดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

 .  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง
ใกลชิ้ด 

 .  ความกา้วหน้า หมายถึง ได้รับการเลือนตาํแหน่งสูงขึนของบุคคลในองค์กร 
การมีโอกาสไดศึ้กษาเพือหาความรู้เพิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

.   ปัจจยัคาํจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัคาํจุนหรือเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั 
หมายถึง ปัจจยัทีจะคาํจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีใน
ลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร บุคคลองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานขึน และปัจจยัทีมา
จากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 

.  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลือนขนัเงินเดือนในหน่วยงานนนัๆเป็นที
พอใจของบุคคลากรการทาํงาน 

.    โอกาสทีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การบุคคล
ไดรั้บการแต่งตงัเลือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ทีบุคคลสามารถไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
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 .  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบั เพือนร่วมงานหมายถึง การติดต่อ
ไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาทีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัมีความ
เขา้ใจซึงกนัและกนัอยา่งดี 

.  สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนนัเป็นทียอมรับนบัถือของสังคมทีมีเกียรติ
และศกัดิศรี 

.  นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองค์กรการ
ติดต่อสือสารภายในองคก์ร 

      .  สภาพการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง  อากาศ     
ชวัโมงการทาํงาน รวมทงัลกัษณะของสิงแวดลอ้มอืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครืองมือต่างๆอีกดว้ย 

 .  ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลทีได้รับจาก
งานในหนา้ทีของเขาไม่มีความสุขและพอใจกบัการทาํงานในแห่งใหม่ 

      .    ความมนัคงในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความมนัคงใน
การทาํงาน ความยงัยนืของอาชีพ หรือความมนัคงขององคก์ร 

       .  วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา
ในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

ดังนันในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นการศึกษา
เพือทีจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงานนนัมี  ปัจจยัคือปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัคาํจุน ซึงทฤษฎีทีสามารถจดัองคป์ระกอบแรงจูงใจไดอ้ยา่งชดัเจนและครอบคลุม คือ ทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์เบอร์ก ซึงทางกลุ่มวิจยัมีความสนใจและใช้ทฤษฎีนีเป็นแนวทางการศึกษา
เนืองจากเมือบุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆ เหล่านีแลว้ก็ทาํให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงาน ซึงเมือเกิดแรงจูงใจในการทาํงานแลว้พวกเขาก็จะทาํงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือย 
เพือความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึงเมือพวกเขาเกิดความรู้สึกเหล่านีแลว้ก็จะกลายเป็น
ความรู้ซึงจงภกัดีและสังสมจนกลายเป็นความผกูพนัต่อองคก์รต่อไปจนไม่คิดจะลาออกไปทาํงานที
อืน 

การทาํงานในองคก์รจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมือผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจในการ
ทาํงาน มีความสุขในการดาํรงชีวิตอยู่ในองค์กร และได้รับการยอมรับจากผูบ้ริหารและเพือน
ร่วมงาน ทังนี ความสําเร็จของงานส่วนใหญ่ จะขึนอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสําคัญทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก เพราะคนเป็นผูท้าํงานในตาํแหน่งหน้าทีต่างๆ ในองคก์รจะมีแรงจูงใจ
ในการทาํงาน ดงันนัการเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร จึงนบัวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิงในการ
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บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เพือทีจะทาํใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลขององคก์รต่างๆ จะตอ้งทราบ
และทาํความเขา้ใจ เกียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร ทีตอ้งอาศยัความมีศิลปะ
ในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน รวมทงัส่งเสริมขวญักาํลงัใจให้เกิดความมานะพยายาม ทุ่งเท
ตงัใจทาํงานให้เสร็จลุล่วงไปอย่างดีทีสุด หากองค์กรใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานแลว้ 
ยอ่มไม่สามารถจะโนม้นา้วจิตใจผูป้ฏิบติังาน ใหมี้ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร ผลงานยอ่มตกตาํ เกิด
ความเบือหน่ายและทาํงานอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ดงันนั ถา้ทีตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานแสดงออกซึง
พฤติกรรมทีดี กล่าวคือ ปฏิบติังานตามคาํสัง ทาํงานอย่างขยนัขนัแข็ง และทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ จึงจาํเป็นตอ้งพยายามเขา้ใจถึงกลไกของพฤติกรรมของบุคคล
และวิธีสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพือจะสามารถชกัจูง กาํกบั หรือผลกัดนัพฤติกรรมในการ
ทาํงาน ใหด้าํเนินไปในทิศทางทีตอ้งการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
แนวคิดเกยีวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ความผูกพนัต่อองค์กร (Organization Commitment) นับเป็นคุณสมบติัอย่างหนึงของ
สมาชิกองค์กร เนืองจากเป็นปัจจยัสําคญัทีช่วยนําพาให้องค์กรมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป 
นอกจากองคก์รตอ้งสามารถสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพเขา้มาเป็นสมาชิกองคก์รแลว้ การรักษาให้
บุคลากรเหล่านันคงอยู่กบัองค์กรอย่างมีคุณค่าด้วยการพยายามสร้างทศันคติความผูกพนัทีดีกบั
องคก์รให้เกิดขึนกบัสมาชิกแต่ละคนในองคก์รนบัวา่เป็นสิงทีสําคญัอีกประการหนึงดว้ย เนืองจาก
เห็นว่าความผูกพนัต่อองค์กรนนัเป็นทศันคติทีมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังานกบัองค์กรเพือนาํพา
องคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีวางไว ้ซึงนกัวชิาการ ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความ
ผกูพนัต่อองคก์รไวด้งันี 

 กรีนเบอร์ก และบารอน (Greenberg and Baron 1997 อา้งอิงใน บญัชา นิมประเสริฐ, 2542)  

ไดส้รุปนิยามของความผกูพนัต่อองค์กรว่า คือ ขอบเขตของแต่ละคนทีแสดงให้เห็นถึงว่าเขาและ
เธอมีความเกียวพนักบัองคก์รอยา่งไร และยงัหมายถึงความตงัใจทีจะไม่จากองคไ์ป 

 บูชานนั (Buchanan 1997 อา้งอิงใน บญัชา นิมประเสริฐ, 2542) ความผกูพนัต่อองคก์ร 
หมายถึง  เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัความผูกพนัทีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึง
ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ 

1.   ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองค์กร (Identification) แสดงออกจากเป้าหมาย
และค่านิยมต่อองคก์รของผูป้ฏิบติังาน 

2.  ความเกียวโยงกบัองคก์ร (Involvement) โดยการปฏิบติังานตามบทบาทอยา่งเตม็ที 
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3.  ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Loyalty) ความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์รไดร์ (Dyer 

1988) ใหนิ้ยามวา่คือระดบัของการผกูติดและการแสดงตวักบัเป้าหมายทีตอ้งการขององคก์ร 

โจ และบรูด (Joe and Bruce 1991 อา้งอิงใน บญัชา นิมประเสริฐ, 2542) นิยามความผกูพนั
ต่อองค์กรว่าเป็นความเชือทางจิตวิทยาของคนทีผูกพนัต่อองค์กร รวมทงัความรู้สึกผูกพนักบังาน 
(Job Involvement) ความจงรักภกัดี และความเชือในค่านิยมขององค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร
ประกอบดว้ย  ขนัตอนคือ 

1. ความยินยอมทาํตาม (Compliance) คือการทีคนยอมกระทาํตามความต้องการของ
องคก์รเพือใหไ้ดบ้างสิงบางอยา่งจากองคก์ร เช่น ค่าจา้ง 

2. การยึดถือองคก์ร (Identification) คือ การทีคนยอมกระทาํตามความตอ้งการของ
องคก์รและความภาคภูมิใจทีไดเ้ป็นส่วนหนึงขององคก์ร 

3. การซึมซับค่านิยมขององค์กร (Internalization) คือ การทีคนรับเอาค่านิยมของ
องคก์รมาเป็นค่านิยมของตนเอง 

เซลดอน (Sheldon 1971 อา้งอิงใน บญัชา นิมประเสริฐ, 2542) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความ
ผกูพนัต่องคก์ร เป็นการประเมินองคก์รในทางบวก และบุคคลในองคก์รมีความตงัใจทีจะทาํงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรโดยจุดมุ่งหมายของบุคคลในองค์กรและจุดมุ่งหมายขององค์กร
เป็นจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

ชาลค์ และฟรีส (Schalk and Freese 1997, อา้งอิงใน อุษา เผือนดว้ง, 2551) ให้ความของคาํ
ว่าความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง เป็นความเต็มใจของพนกังานทีจะทาํงานให้กบัองค์กรโดยให้
ผลงานอยูใ่นระดบัมาตรฐานตามสัญญาทีตกลงกนัไวก้บัองคก์ร 

มาร์ช และมานนารี (Marsh and Mannari 1977 อา้งอิงใน อุษา เผือนดว้ง, 2551) ไดใ้ห้
ความหมายของคาํว่าความผูกพนัต่อองค์กรว่าเป็นความตงัใจของพนักงานทีจะใช้ความพยายาม
อยา่งมากๆ เพือประโยชน์ขององคก์รเป็นความพยายามทีจะอยูก่บัองคก์รตลอดไป และมีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึงขององคก์รตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

เบคเกอร์ (Becker 1960 อา้งอิงใน อุษา เผือนดว้ง, 2551) ไดก้ล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร
เกิดขึนเมือบุคคลเขา้ไปเป็นสมาชิกขององคก์รในช่วงระยะเวลาหนึงจะก่อให้เกิดการลงทุนเรียกวา่ 
“Side Bet” ซึงอาจเป็นรูปของเวลา กาํลงักายกาํลงัสติปัญญาทีเสียไป เมือเป็นเช่นนีบุคคลนนัยอม
หวงัผลประโยชน์ทีจะไดรั้บตอบแทนจากองคก์รในระยะยาว แต่ถา้เขาลาออกไปก่อนครบกาํหนดก็
เท่าก็เท่ากบับุคคลนนัย่อมหวงัประโยชน์ไม่คุม้ค่า เพราะฉะนนัการทีบุคคลได ้เขา้มาทาํงานหรือ
เป็นสมาชิกองค์กรยิงนานเท่าไหร่ก็เท่ากับการลงทุนของเขาได้สะสมเพิมขึน นาํมาซึงความม
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ยากลาํบากทีจะตดัสินใจลาออกจากองค์กร เพราะหากตดัสินใจนีเป็นผลมาจากความผูกพนัต่อ
องคก์ร 

นอร์ทคราฟ และเนล (Northcraft and Neale 1990 อา้งอิงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552) 
กล่าวถึงความผกูพนัต่อองค์กรวา่ ไม่ใช่แค่เพียงความจงรักภกัดีเท่านนั แต่ยงัหมายถึงกระบวนการ
หรือวธีิการทีบุคคลในองคก์รไดแ้สดงให้เห็นถึงความเกียวขอ้งของพวกเขาทีมีต่อองคก์ร และยงัคง
ดาํเนินงาน เพือความสาํเร็จและสิงทีดีต่อองคก์ร 

นิวสตอร์ม และเดวิส (Newstrom and Davis 1989 อา้งอิงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552) 

กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ระดบัทีแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการของบุคลากรทีจะคงอยูม่มี
ส่วนร่วมในองคก์รต่อไป และเป็นเครืองวดัความตงัใจของบุคลากรทีจะคงอยูต่่อไปในอนาคต 

สเตียร์ (Steers 1991 อา้งอิงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552) ให้ความหมายของความผกูพนั
ต่อองคก์ร หมายถึง ความหนาแน่นของความสัมพนัธ์ทีดีของพนกังานแต่ละคนทีมีต่อองคก์ร และ
เกียวขอ้งกบัองค ์ซึงความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยลกัษณะ  ประการ คือ 

1. ความเชือมนัอยา่งแรงกลา้และยอมรับต่อเป้าหมายรวมทงัค่านิยมต่อองคก์ร 

2. ความเตม็ใจทีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถเพือประโยชน์ขององคก์ร 

3. ความปรารถนาทีจะคงอยูห่รือรักษาไวซึ้งสถานภาพสมาชิกขององคก์ร 

เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer 1990 อา้งอิงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552) เสนอวา่ 
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกทีพนักงานมีต่อองค์กร โดยเป็นสิงเหนียวรัง (Golden 

Handcuff) ใหค้นยงัอยูใ่นองคก์ร ซึงความผกูพนัต่อองคก์รแบ่งเป็น  ลกัษณะ คือ ความผกูพนัดา้น
จิตใจ ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ความผกูพนัต่อองคก์ร
เป็นสิงเชือมโยงพนกังานเขา้กบัองคก์ร โดยทีความผูกพนัดา้นจิตใจเกิดขึนจากการทีบุคคลมีความ
ปรารถนาทีจะอยูก่บัองคก์ร ส่วนความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร เป็นความรู้สึกทีเกิดขึนจาการ
ไดรั้บผลตอบแทนจากองคก์ร และการรับรู้ถึงการขาดทางเลือก หรือความยากลาํบากในการหางาน
ใหม่ทาํให้บุคคลจาํเป็นทีจะอยูใ่นองคก์ร ในขณะทีความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานเกิดขึนจากค่านิยม
ส่วนบุคคล และความรู้สึกความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจากองคก์ร ทาํให้บุคคล
รู้สึกวา่ เขาควรอยูใ่องคก์รนนัต่อไป 

อิสเสนเบอร์เกอร์ รอเดส และ แคเมอรอน คณะ(Eisenberger, Rhoades & Cameron 1999

อา้งอิงใน สรรค์ชัย กิติยานันท์, 2552) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นทศันคติทีแสดงถึง
ความรู้สึกร่วมเป็นหนึงเดียวกบัองค์กรเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างการทีบุคคลรับรู้ถึงการเกือกูล
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สนับสนุนจากองค์กรกบัผลทีตามมา คือความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจทีทุ่มเทการ
ทาํงานเพือองคก์ร 

ฮิบิเนียค และ อลตัโต (Hrebiniak and Alutto 1972 อา้งอิงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท,์ 2552) 

เห็นวา่ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นปรากฏการณ์ทีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์หรือปฏิกิริยาระหวา่ง
บุคคลกบัองค์กรในรูปของการลงทุนทางกายและสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหนึง ซึงจะทาํให้เกิด
ความรู้สึกไม่เตม็ใจทีจะละทิงองคก์รเพือเพิมรายได ้สถานภาพ ความเป็นอิสระทางอาชีพ หรือการมี
เพือนร่วมงานมากขึนกว่าทีเป็นอยู่ก็ตามจากความหมายของความผูกพนัธ์ต่อองคก์รดงักล่าว สรุป
ไดว้่า ความผกูพนัต่อองค์กร หมายถึง ลกัษณะความสัมพนัของบุคคลทีมีต่อองคก์รในทางทีดีและ
ตอ้งการทีจะอยูก่บัองคก์ร ใหย้าวนานทีสุด โดยไม่คิดทีจะลาออกจากองคก์รไป ซึงแสดงออกมาใน
ลกัษณะของความผกูพนั ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์รและดา้นบรรทดัฐาน 

ชฎาภา ประเสริฐทรง (2543) กล่าว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติอนัได้แก่ 
ความคิด ความรู้สึกทีบุคคลมีต่อองค์กร และต้องการคงเป็นสมาชิกขององค์กรรวมทังมีการ
แสดงออกของพฤติกรรม ทีตงัใจทุ่มเทความรู้ ความสามารถทีมีอยูใ่นการทาํงาน เพือความกา้วหนา้
ขององคก์ร 

บญัชา นิมประเสริฐ (2542) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง สภาวะทางจิตใจที
เกียวข้องกับความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกในองค์กร มีความเชือมนัใน
ความสําคญั คุณค่าของงาน ซือสัตยต่์อองค์กร ในแง่ของการยอมรับค่านิยมขององค์กรและความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ตลอดจนปรารถนาทีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ร
ต่อไป 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ( ) กล่าววา่ ความผูกพนัขององคก์ร หมายถึง การทีบุคคลมี
ความรู้สึก  และแสดงพฤติกรรมต่อสถาบันทีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีความเชือยอมรับ
จุดมุ่งหมายของสถาบนั เต็มใจทีจะทาํงานเพือความก้าวหน้าของสถาบนั และปรารถนาทีจะเป็น
สมาชิกขององคก์รต่อไป  

จากความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรทีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว ้สรุปได้ว่า 
ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง การทีบุคคลตอ้งการเขา้มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกขององคก์ร ทาํงาน
ให้กบัองค์กรอย่างเต็มความสามารถ เพือประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมีความเชือมนั ศรัทธา 
จงรักภกัดีและรักในองค์กร โดยมีความใฝ่ฝัน ความหวงั ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์กร และความมุ่งมนัทีจะทาํงานเพือตอบสนองความตอ้งการทางธรรมชาติของมนุษย  ์นนัคือ 
การยอมรับนับถือทางสังคม  โดยการใช้ความพยายามในการทํางานอย่างเต็มกําลังความรู้ 
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ความสามารถทีมีอยู่ พร้อมทีจะทาํงานตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพือให้องค์กร
ประสบความสาํเร็จ และคิดเสมอวา่ความสาํเร็จขององคก์ร คือความสาํเร็จของตนเอง 

การวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัได้นาํนิยามความหมายหลายท่าน มาเป็นแนวทางในการศึกษา 
กล่าวคือ ลกัษณะต่างๆ ทีแสดงถึงความผกูพนัต่อองคก์ร  

1. ความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร ตามความหมายของโจ และบรูด 
และมาร์ช และมานนารี  

2. ความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กร ตามความหมายของปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ 

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร ตามความหมายของเบคเกอร์ และ 
สเตียร์  

เพราะพิจารณาเห็นว่ามีความหมายชัดเจน โดยแสดงถึงการทีพนกังานในองค์กรมีความ
ภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร มีความภาคภูมิใจทีได้รับการยอมรับจากองค์กร และ 

ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร ยอ่มแสดงให้เห็นถึงลกัษณะความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ทฤษฎีทเีกียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

ความผกูพนัต่อองค์กร เป็นสิงทีมีความสําคญัต่อการอยู่รอด และความมีประสิทธิผลของ
องค์กร และเป็นตวัทาํนายอตัราการลาออกจากงาน และความผูกพนัต่อองค์กรยงัเป็นตวับ่งชีถึง 

ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กร และความ
ปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร ดงัทีนกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงันี 

มาวเดย ์พอร์เดอร์ และเสตียร์ (Mowday Porter and Steers 1982 อา้งอิงใน ธนธีรภทัร วงษ์
ไทย, 2555) ไดเ้สนอแบบจาํลองปัจจยัเบืองตน้ และอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์ร  ปัจจยั ดงันี 

1.  คุณลักษณะของบุคคล (Personal characteristic) ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 
บุคลิกลกัษณะ 

2.   บทบาท (Role-relater characteristic) ได้แก่ ความขดัแยง้ในบทบาท ความ
คลุมเครือในบทบาท ความทา้ทายในงาน 

3.  โครงสร้างขององคก์ร (Structural characteristic) ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ร การรวม
อาํนาจ การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความเป็นทางการ 
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4.  ประสบการณ์การทาํงาน (Work experience) ได้แก่ สัมพนัธภาพในองค์กร 
รูปแบบของการบริหารของผูบ้ริหาร 

เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer 1990 อา้งอิงใน ธนธีรภทัร วงษ์ไทย, 2555) ได้
ชีให้เห็นว่า  ปัจจัยทีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ  (Affective commitment) 

ประกอบดว้ย  ปัจจยั คือ 

1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic)  

2.  คุณลกัษณะงาน (Job characteristic) 

3. ประสบการณทาํงาน (Work characteristic) 

4. คุณลกัษณะโครงสร้าง (Structural characteristic) 

โอ เรยลี์ย ์(O’ Reilly 1986 อา้งอิงใน ธนธีรภทัร วงษไ์ทย, 2555) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นความเชือทางจิตวิทยาของคนทีมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร รวมทงัความรู้สึกผกูพนัต่อ
งาน ความจงรักภกัดี และคงามเชือศรัทธาในค่านิยมองคก์ร โดยความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 

 ลกัษณะ ดงันี 

1. การยินยอมทาํตาม (Compliance) คือ การทีบุคคลยอมทาํตามความตอ้งการของ
องคก์ร 

2. การยึดถือตามเจตนารมณ์ขององคก์ร (Identification) คือ การทีบุคคลยอมทาํตาม
ความตอ้งการขององคก์รและรู้สึกภูมิใจทีเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 

3. การซึมซับค่านิยมในองค์กร (Internalization) คือ การทีคนรับเอาค่านิยมของ
องคก์รมาเป้นค่านิยมของตนเอง 

ดนัแฮม กรูม และแคสทาเนดา (Dunham Grube and Castaneda 1994 อา้งอิงใน ธนยุทธ 
บุตรขวญั, 2554) ไดส้รุปปัจจยัทีส่งผลต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์รแต่ละดา้น ดงันี 

1. ปัจจยัทีส่งผลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 

1.1  การรับรู้คุณลกัษณะงาน ในแง่ของความเป็นอิสระของงาน (Task autonomy) 

1.2  ความสําคญัของงาน (Task significance) เอกลกัษณ์ของงาน (Task identity) 

ความหลากหลายของทกัษะ (Skill variety) 

1.3  การพึงพาไดข้ององคก์ร (Organizational dependability) 

1.4 การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Perceived participatory 

management) เป็นความรู้สึกของพนักงานว่าพวกเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจเกียวกับ
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และสิงอืนทีเกียวขอ้งกบัพวกเขา 
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2.  ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร ไดแ้ก่ 

2.1  อาย ุ(Age) 

2.2  อายงุาน (Tenure) 

2.3  ความพึงพอใจในอาชีพ (Career satisfaction) 

2.4  ตงัใจทีจะลาออก (Intert to leave) 

3.  ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ประกอบดว้ย 

3.1  ความผกูพนักบัเพือนร่วมงาน (Co-work commitment) 

3.2  การพึงพาไดข้ององคก์ร (Organizational commitment) 

3.3  การมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participatory commitment) 

และยงัพบอีกวา่ ปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นจิตใจมากทีสุดคือประสบการณ์ทาํงานที
ทาํให้พนักงานรู้สึกว่าความตอ้งการทางสภาวะจิตใจของเขาไดรั้บการตอบสนอง เช่น การไดรั้บ
ความสะดวกสบายภายในองคก์ร 

มาวเดย ์และคนอืนๆ (Mowday and other 1982 อา้งอิงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ได้
ชีให้เห็นถึงปัจจยัทีก่อให้เกิดความยึดมนัผูกพนัต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective commitment) 

ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) ไดแ้ก่ ความคาดหวงัต่องาน (Job expectation) 

2.  ปัจจยัดา้นองค์กร (Organization factors) ไดแ้ก่ ประสบการณ์เมือเริมเขา้ทาํงาน 
(Initial work experience) ขอบเขตของงาน (Job scope) การนิเทศงาน (Supervision) ความ
สอดคล้องของเป้าหมาย  (Goal consistency) และลักษณะขององค์กร (Organizational 

characteristic) ลกัษณะของงานต่างๆ เช่น งานทีมีความทา้ทาย งานทีให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การให้มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจความสอดคลอ้งของเป้าหมายบุคคลกบัองคก์ร นอกจากนีลกัษณะองคก์ร 
เช่น การให้ความสนใจต่อบุคคล การทาํให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นเจา้ขององค์กรมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์ร 

3.  ประสบการณ์ทาํงาน (Work experience) ได้แก่ สัมพนัธภาพในองค์กรและ
รูปแบบการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

4.  โครงสร้างองคก์ร (Organization structure) ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์รการรวมอาํนาจ 
กระจายอาํนาจ ความเป็นทางการ 
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ไมเนอร์ (Miner 1992 อา้งอิงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ความผูกพนัต่อองค์กรมี
ความหมายมากกว่าความจงรักภกัดีของบุคคลทีจะทุ่มเทให้กบัองค์กร และความยึดมนัผูกพนัยงั
หมายถึงความตอ้งการคงอยูใ่นองคก์รมีขนัตอนการเกิด ดงันี 

1.  ความผกูพนัเบืองตน้ (Initial commitment) ความรู้สึกผกูพนัทีเกิดขึนในเบืองตน้ที
บุคคลยงัไม่ไดเ้ริมงาน ปัจจยัทีส่งผลต่อความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์รในขนัตน้ ไดแ้ก่ 

1.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ค่านิยม ความเชือ บุคลิคภาพ 

1.2 ความคาดหวงัทีเกียวกบังาน 

1.3 คุณลักษณะของทางเลือกของงาน ประกอบด้วย ความพึงพอใจ การยกเลิก
ไม่ได ้การเสียสละ การพิจารณาทีเหมาะสม  

ปัจจยัทงั  ดา้นจะมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั บุคคลจะเลือกทาํงานตามลกัษณะส่วน
บุคคลทีตนมี คือจากพืนฐานของค่านิยม ความเชือและบุคลิกภาพ ซึงปัจจุบนัคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ทาํให้เกิดความคาดหวงัในงานนนัๆ และเช่นเดียวกบัคุณลกัษณะของงานก่อนจะทาํงานนนัจริง
บุคคลจะมีความคาดหวงัในตวังาน ซึงคุณลกัษณะของงานมีความตอ้งการทีมีลกัษณะทีทาํให้เขา
อยากทาํงานและพึงพอใจ ปัจจยัทงั  ประการนีเป็นตวัแปรทีทาํให้เกิดความรู้สึกยึดมนัผูกพนัต่อ
องคก์รในเบืองตน้ 

2.  ความผกูพนัระหว่างการจา้งงานในช่วงแรกของการทาํงาน (Commitment early 

employment) เป็นความผกูพนัทีเกิดขึนเมือเขา้ทาํงานเป็นการประเมินสิงทีพบตามความจริงจากงาน
นนัซึงไดแ้ก่  

2.1 ความผูกพนัระหว่างการจ้างงานในช่วงแรก (Initial work experience) 

ประกอบดว้ยงานการควบคุม กลุ่มงาน การจ่ายค่าตอบแทนจากองคก์ร 
2.2 ความรู้สึกรับผดิชอบเป็นผลมาจากประสบการณ์เริมแรกของการทาํงาน 

2.3 ความผกูพนัเบืองตน้ 

3.  ความผูกพนัในช่วงปลายเป็นความผูกพนัทีบุคคลทีเขา้ไปทาํงานอยู่ในองค์กร
ในช่วงระยะเวลาปฏิบติังานหรืออายุงานปัจจยัทีมีผลต่อความยึดมนัผกูพนัต่อองคก์รในช่วงปลายนี
ไดแ้ก่ การลงทุน การมีส่วนร่วมการปรับเปลียน 

อลัเลน เมเยอร์ (Allen and  Meyer 1990 อา้งอิงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ไดใ้ห้แนวคิด
ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นสภาวะทางจิตใจ (Psychological Stater) ของบุคคลทีมีต่อองคก์ารซึงมี
องคป์ระกอบ 3  ดา้น คือ 
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1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective Commitment) คือ อารมณ์ความรู้สึกผกูพนัของ
พนกังาน หรือ ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั และมีส่วนร่วมของพนกังานในองคก์าร เกิดขึนไดจ้าก
ลกัษณะงานทีรับผดิชอบ เพือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาและผูไ้ดบ้งัคบับญัชา 

2.  ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร (Continuance Commitment) คือความผกูพนั
ทีเกิดจากการทีไดรั้บสิงตอบแทนเพือแลกเปลียนการคงอยูใ่นองคก์ารของพนกังาน 

3.  ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative  Commitment) คือความรู้สึกผกูพนัทีเกิด
จากหนา้ที ความรับผิดชอบ หรือความเป็นหนีบุญคุณทีทาํให้ตอ้งอยูใ่นองคก์ารต่อไป พนกังานทีมี
ความผกูพนัดา้นนี คือ การแสดงออกถึงความคิดทีวา่เราควรจะอยูใ่นองคก์าร การอยูใ่นองคก์ารเป็น
สิงทีควรกระทาํเพือความถูกตอ้งเหมาะสมในสังคม 

สเตียร์ และพอร์ตเตอร์ (Strees and Porter 1991 อา้งอิงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ได้
สรุปความผกูพนัต่อองคก์รดว้ยทฤษฎีการแลกเปลียน (Theory of Exchange) วา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัในองคก์ร คือ ธรรมชาติของมนุษยป์ระกอบดว้ย ความตอ้งการ ความปรารถนา ทกัษะ
ความรู้ มีความคาดหวงัทีจะทาํงาน หากองค์กรสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้
บุคคลนนัก็สมารถทาํงานเพือองคก์รอย่างเต็มที และบุคคลก็เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ซึงในเรือง
ของการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรนันจะมีนักวิชาการหลายท่านพยายามศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีมี
อิทธิพลต่อระดบัความผูกพนัของบุคลากรในองคก์ร ดงันนัความผูกพนัต่อองค์กรจึงเป็นเรืองทีน่า
ศึกษาเป็นอยา่งยิง เพราะเป็นการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของบุคลากรในองคก์รเป็น
ส่วนหนึงทีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเร็จในการบริหารงานในองคก์ร 

 แนวคิดของเตียร์ (Steers 1991 อา้งอิงใน ธนยุทธ บุตรขวญั, 2554) ซึงไดศึ้กษาปัจจยั
เบืองตน้ของความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแบ่งออกเป็น  ประเภทใหญ่ คือ 

1.  ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร และระดบัตาํแหน่ง 

  1.1 อาย ุเป็นสิงทีแสดงถึงวฒิุภาวะของบุคคล บุคคลทีมีอายมุากขึนจะมีความคิด มี
ความรอบคอบในการตดัสินใจมากกวา่บุคคลทีมีอายุนอ้ย บุคคลทีอายุมากขึนจะมีองค์กรมาระยะ
หนึงแลว้จะเกิดความคน้เคยกบัสิงแวดลอ้มขององคก์ร การทีจะเปลียนงานเขาก็ไม่แน่ใจวา่ตนเอง
จะมีความสามรถเหมาะสมกบังานใหม่ องคก์รส่วนใหญ่จึงมีความจาํกดัในเรืองอายุการรับบุคลากร
ใหม่โดยเริมจากอายุนอ้ยและไม่รับผูที้อายุมาก ดงันนับุคคลทีอายุมากจึงเลือกทีจะอยูก่บัอยูก่บัองค์
เดิมต่อไป 
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1.2 ระดบัการศึกษา บุคคลทีโอกาสศึกษาในระดับสูงมีประสบการณ์ชีวิตจะมี
ขอ้มูลต่างๆ ในการประกอบการตดัสินใจและมีวุฒิการศึกษาเป็นขอ้ต่อรองมากกว่า ดงันันผูที้มี
การศึกษาสูงจึงมีโอกาสเลือกทีทาํงานและมีโอกาสยา้ยงานจากองคก์รหนึงไปยงัอีกองคห์นึง 

1.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองค์กร ระยะเวลาทีปฏิบติังานของสมาชิกใน
องค์กรนนัเป็นระยะเวลาทีสมาชิกเสียสละกาํลงักาย กาํลงัสติปัญญา สะสมประสบการณ์ สะสม
ทกัษะความชาํนาญในงานตามระยะเวลาทีเพิมมากขึน ดงันนัเมือสมาชิกในองคก์รปฏิบติังานนาน
เท่าใดก็จะมีความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์รมากขึนเท่านนั 

1.4 ระดบัตาํแหน่งจะเป็นตวัแสดงสถานภาพทางสังคมประการหนึง เพราะเมือ
บุคคลนนัมีตาํแหน่งหนา้ทีสูงมากขึนเท่าไร การไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เช่น อาํนาจการตดัสินใจ ตลอดจนสิทธิการบงัคบับญัชาก็จะมีมากขึนตามไปดว้ย 

2.  ลกัษณะงานทีปฏิบติั (Working Characteristics) ไดแ้ก่ ความมีอิสระในงานงานที
มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น การมีในการบริหารงาน ความหลากหลายในงาน 

2.1 ความมีอิสระในงาน จะเห็นไดว้่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตวักาํหนด
หนา้ที ของบุคคลในองคก์ร หากเขม้งวดเกินไปก็จะทาํให้เกิดผลเสียกบัองค์กร กล่าวคือจะเป็นตวั
บิดเบือนเป้าหมายขององค์กร เพราะจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมทีดี คือ การยึดติดอยู่กบักฎระเบียบ
เท่านัน โดยไม่คาํนึงวตัถุประสงค์ขององค์กรทีแทจ้ริง นอกจากนียงัทาํให้สมาชิกในองค์กรขาด
ความผูกพนักบังาน เนืองจากขาดแรงจูงใจในการทาํงาน ซึงจะทาํให้สมาชิกในองคก์รรู้สึกไม่เป็น
อิสระในการทาํงาน และจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรคสิ์งทีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ทาํให้เขาเบือ
หน่ายและไม่รู้สึกเกียวขอ้งหรือผกูพนัต่อองคก์ร          

2.2 งานทีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น การทีสมาชิกในองคก์รมีโอกาสทีจะติดต่อ
สัมพนัธ์กบับุคคลอืน การไดเ้ขา้สังคมทาํให้มีโอกาสแลกเปลียนความคิดเห็นกบัคนอืนก่อให้เกิด
ความคิดหลากหลายในการพฒันาตนเอง พฒันางาน เมือมีสัมพนัธภาพกบับุคคลอืนก็จะกระตุน้ให้
เกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึงขององคก์ร เป็นเจา้ของและจะรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร 

2.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นปัจจยัหนึงทีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร กล่าวคือ การทีผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกในองคก์รมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ทงัในระดบันโยบายและปฏิบติั มีการกระจายการตดัสินใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน แมจ้ะไม่ใช้อาํนาจ
หนา้ทีมากเกินไป จะเป็นปัจจยัใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.4 ความหลากหลายของงาน จะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์กรโดย
สมาชิกในองคก์รทีมีความรู้สึกวา่เขาไดรั้บผิดชอบและตอ้งเอาชนะปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนในงาน
มากเท่าใดก็จะยงิทาํใหเ้ขามีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมากขึนเท่านนั 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (Working  Experience) หมายถึง ความรู้สึกของ
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนวา่มีความรับรู้ต่อการทาํงานในองคก์รทีผา่นมาเป็นอยา่งไร โดยกาํหนดไว ้  
ลกัษณะ คือความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร ความน่าเชือและพึงพาไดข้ององคก์รทศันคติ
ของเพือนร่วมงานต่อองคก์ร และความคาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

3.1 ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร  กล่าวคือเมือพนักงานเข้าไป
ปฏิบติังานในองคก์รก็ตอ้งการเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ถา้ผูบ้ริหารให้ความสําคญัแก่บุคลากรโดย
การให้เกียรติ ให้ความวางใจให้มีส่วนร่วมในการบริหาร มอบหมายอาํนาจหน้าทีให้ตรงกับ
ความสามารถ บุคลากรจะรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์รเขาจะเกิดความจงรักภกัดี และคิดวา่
ตนเองเป็นส่วนหนึงขององค์กรทาํให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร ความน่าเชือถือและพึงพาได้
ขององค์กร เป็นสิงทีให้สมาชิกในองคมี์ความมนัใจว่าจะปฏิบติังานไดมี้เสถียรภาพเมือเขารู้สึกว่า
องค์กรเป็นทีพึงพาของเขาได้ก็รู้สึกผูกพนัต่อองค์มากขึน ถ้าองค์กรไม่สามารถสร้างความรู้สึก
มนัคงในการทาํงานก็จะเป็นสาเหตุทาํให้เขาไม่อยากทาํงานซึงอาจจะลาออกและโอนยา้ยไปจาก
องคก์รเดิม 

3.2 ทศันคติต่อเพือนร่วมงาน ความเกียวพนัทางสังคมกบัเพือนร่วมงาน เช่น การมี
โอกาสเขา้สังคม พบปะพดูคุยกบัเพือนร่วมงาน รวมทงัผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นปัจจยักาํหนดความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์ร ซึงความไวว้างใจระหว่างบุคคลมีความสําคญัต่อโครงสร้างของระบบสังคมและ
ทศันคติ พฤติกรรมของผูร่้วมอยู่ในสังคม และการทีบุคคลมองเห็นวา่สภาพแวดลอ้มทางสังคมใน
องค์กรมีลกัษณะของความร่วมมือเป็นมิตรจะให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรและมี
ทศันคติทีดีต่อเพือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และมีความสัมพนัธ์กบัความผูพ้นัต่อองคก์ร 

3.3 ความคาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์กร ผลตอบแทนหรือรางวลัที
ไดรั้บจากการทาํงานเป็นสิงจูงใจทาํให้สมาชิกมีพลงัในการทาํงาน เมือสมาชิกลงทุนกบัองค์การ
แล้วเขาก็คาดหวงัจะได้รับผลตอบแทนอย่างเพียงพอและยุติธรรม เช่น ค่าตอบแทน ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ เมือองค์การตอบสนองความคาดหวงัของสมาชิกได้ จะทาํให้เกิด
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548) กล่าววา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะ ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นงาน ลกัษณะขององคก์ร ปัจจยัดา้นกลุ่ม บุคคลทีร่วมงาน 
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บัญชา  นิมประเสริฐ  (2542)กล่าวว่า  สิงทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร  ได้แก่  
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นงานลกัษณะขององคก์ร และปัจจยัต่อดา้นกลุ่มบุคคลทีร่วมงาน 

จากแนวคิดของนกัวิจยัต่างๆ พอสรุปไดว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสําคญัต่อองคก์ร
เป็นอยา่งมาก เพราะการทีองคก์รจะเจริญเติบโต กา้วหนา้ และสามารถแข่งขนักบัองคก์รอืนๆไดน้นั 
ตอ้งอาศยัคนเป็นฟันเฟืองขบัเคลือนกลจกัรองคก์รให้เคลือนทีไปได ้หากบุคลากรมีความผกูพนัใน
ระดบัสูง จะตงัใจทาํงานให้เต็มความสามารถและไม่ย่อทอ้ ซึงย่อมส่งผลให้เป้าหมายขององค์กร
บรรลุผลไดร้าบรืน ตรงกนัขา้ม หากบุคลากรในองคก์รปราศจากความผกูพนัต่อองคก์ร ก็จะส่งผล
ให้เกิดความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน และหากองคก์รยงัไม่สามารถจูงใจให้บุคลากรนนัๆ รู้สึกเป็น
ส่วนหนึงขององคก์รได ้ก็จะส่งผลร้ายต่อองคก์ร และเป้าหมายขององคก์รก็จะไม่สามารถบรรลุผล 

การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัจะใช้แนวคิดและทฤษฎี และผลการวิจยัทีเกียวกบัปัจจยัเบืองตน้ทีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร แล้วนาํเอาแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน มา
ประยุกต์เป็นกรอบในการศึกษา ซึงแบ่งปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรเป็น 2 
ปัจจยั คือ 

1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน เงินเดือน และตาํแหน่ง 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (จูงใจ) (Job characteristics) ไดแ้ก่ ความสําเร็จการทาํงาน 
ลกัษณะงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

เพือเป็นปัจจยัทีส่งผลความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน)  
 
งานวจัิยทีเกียวข้อง 

เอกสารและรายงานการวิจยัเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองคก์รมีผู ้
ศึกษาไวม้ากสามารถประมวลมาไดด้งันี 

โสภณวชิญ ์บวับานพร้อม (2551) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ
พนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทั ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) การวิจยัครังนีมีความมุ่ง
หมายเพือศึกษาความสัมพนัระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติัและปัจจยัดา้นประสบการณ์
ในการทาํงานกบัความผกูพนัภายในองคก์รตลอดจนศึกษาระดบัของความผกูพนัของพนกังานลูกคา้
ทางโทรศพัทบ์ริษทั ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคือพนกังาน
บริการลูกคา้ทางโทรศพัท์บริษทั ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) จาํนวน  คนโดยเครืองมือที
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นาํมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  
ค่าคะแนนเฉลีย  ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบคัในการหาค่าความ
เชือมนัของเครืองมือ การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ในกรณีทีพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะใชก้ารทดสอบรายคู่ โดยวิธีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญันอ้ย
ทีสุดและค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันเพือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผลการวิจยั
พบวา่ 

1. กลุ่มพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทั ทรู คาร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพทางการสมรสโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีทีมี
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี รายได้เดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ปัจจัยลักษณะของ
พนกังานทีปฏิบติัโดยรวมของพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท์ บริษทั ทรูคอร์ปอเรชนั  จาํกดั
(มหาชน) ดา้นความกา้วหน้าทีการงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงานดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรับดา้นความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี ปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมของพนักงานบริการลูกคา้ทาง
โทรศพัท ์บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ดา้นความสาํคญัของตนต่อองคก์ร และดา้นความ
พึงพิงได้ขององค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับด้านการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์รดา้นทศันคติต่อเพือนร่วมงานและองคก์รมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

2. ความผูกพนัโดยรวมของพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ทีมีต่อบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา
ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความผกูพนัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้สึกจงรักภกัดี
ต่อองคก์ร ความเตม็ใจทีจะทาํงานและใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ทีเพือให้องคก์รประสบความสําเร็จ 
มกัพดูกบัเพือนร่วมงานวา่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รทีดี ความภาคภูมิใจ
ทีคนอืนเห็นว่าพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท์เป็นส่วนหนึงขององค์กร และมีความเห็นว่า 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รทีดีทีสุดทีพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัทจ์ะ
ทาํงานดว้ย ส่วนในขอ้ทีพนกังานพร้อมจะเปลียนไปทาํงานกบัองค์กรอืนทนัทีทีมีโอกาสมีความ
ผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน ของพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ทีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 รายไดต่้อเดือนของพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท์ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั 
จาํกดั (มหาชน) ทีแตกต่างมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั 0.05 
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แต่ระดบัการศึกษาทีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรทีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 

4. ความสัมพน์ัระหว่างลกัษณะงานทีปฏิบติัในด้านความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นความมี
อิสระในการทาํงาน ดา้นความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานของพนกังานบริการลูกคา้ทางทรศพัท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) กับความผูกพนัต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัระดบัค่อนขา้งตาํอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 สําหรับดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์จากการทาํงานของพนักงานบริการลูกค้าทาง
โทรศพัท์บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) กบัความผูกพนัต่อองค์กร ด้านทศันคติทีมีต่อ
เพือนร่วมงานและองค์กรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งตาํอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 ดา้นความสําคญัต่อองคก์ร กบัดา้นความพึงพิงไดข้ององค์กรมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง  และด้านการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ประยุทธ อิศดุลย์ (2552) ได้ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบั
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั การเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานของบริษทัเอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั จาํนวน 

269 คน  ใชว้ธีิสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัชนัอยา่งเป็นสัดส่วน (Stratified Random Sampling) สถิติที
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที สถิติทดสอบ
เอฟ สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีพนักงานมีระดับ
แรงจูงใจในการทาํงานมากทีสุดคือดา้นความรับผิดชอบ รองลงมาคือดา้นความสําเร็จในงาน ส่วน
ดา้นทีมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานน้อยทีสุดคือด้านความมนัคงและความกา้วหน้าในงาน จาก
ผลการวิจยัดงักล่าวอภิปรายไดว้่า อาจเป็นเพราะบริษทัฯมีการวางระบบการทาํงานทีเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีการจดัสวสัดิการพอเหมาะทีเป็นไปตามปัจจยัการดาํรงชีวิตพืนฐานของพนกังาน 
และมีสิงอาํนวยความสะดวกทีอาจจะเพียงพอและตอบสนองต่อการทาํงานให้กับพนักงานได ้
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลค่าตอบแทนและสวสัดิการและความมนัคงและความกา้วหนา้ในหนา้ที
การงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

2. ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 
พบว่าในภาพรวมดา้นความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นทีพนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรมากทีสุดคือดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร รองลงมาคือดา้นความเต็มใจทุ่มเทให้องคก์ร และดา้นทีมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยทีสุด
คือดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร จากผลการวิจยัดงักล่าวอภิปรายไดว้า่ อาจเป็น
เพราะนโยบายในการบริหารงานบางดา้นของบริษทัฯเช่น การเลือนตาํแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบและการลงโทษ ยงัไม่ทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่เกิดความเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั  

3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั จากผลการวจิยัดงักล่าวอภิปรายไดว้า่ อาจเป็นเพราะ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายุอยู่ในวยัใกล้เคียงกัน มีวุฒิการศึกษาในระดับตาํกว่าปริญญาตรี ตลอดจนรายได้ และ
ตาํแหน่งในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้การทาํงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวก กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์
เนชนัแนล จาํกดั จากผลการวิจยัแปลผลไดว้า่ พนกังานทีมีแรงจูงใจมากจะมีความผกูพนัต่อองคก์ร
มาก ในทางกลบักนั พนกังานทีมีแรงจูงใจนอ้ยจะมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยไปในทิศทางเดียวกนั 
ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ถ้าบริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารงานทีดี มีขนัตอนการทาํงานและระบุ
หน้าทีความรับผิดชอบทีชัดเจน ย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
พนกังานเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานและมีความผกูพนัต่อองคก์รมาก 

วาสนา พฒันานนัทช์ยั (2553) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย  ์ผลการวิจยัพบว่า พนักงานทีมีเพศต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั โดยพบวา่ในภาพรวมพนกังานเพศชายกบัพนกังานเพศหญิงมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  อภิปรายได้ว่า
นโยบายของสาํนกังานทรัพยสิ์นสวนพระมหากษตัริยป์รารถนาใหบุ้คลากรของสํานกังานทรัพยสิ์น
สวนพระมหากษตัริยทุ์กคนมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนมีความกา้วหน้าในหน้าทีการ
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งาน และการครองชีวิตส่วนตวับนรากฐานของความพอเพียงอย่างเท่าเทียมกัน มีการใช้บญัชี
เงินเดือนเดียวกนั และมีหลกเกณฑก์ารใหส้วสัดิการแก่พนกังานทุกคนเหมือนกนั จึงทาํให้พนกังาน
ทุกคนไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 

ชูเกียติ ยิมพวง (2554) ไดศึ้กษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา บริษทั 
บางกอกกล๊าส จาํกดั โรงงานปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกนั 

คือ ตอ้งการประสบความสําเร็จในหนา้ทีการงาน การไดรั้บการ ยอมรับจากเพือนรวมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และไดรั้บผลตอบแทนเหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ จึงทาํให้พนกังานทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจแตกต่างกนั อายุทีแตกต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานเกียวกบัแรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วกนา้แตกต่าง
กนั เนืองจากอายุมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการทาํงานจึงมีผลในดา้นการยอมรับนบัถือ
และด้านความก้าวหน้า และค่าตอบแทนเป็นสิงจูงใจในการปฏิบติังานทีสําคญัข้อหนึงในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 

วราภรณ์ รัตนอาชาไนย (2548) ไดศึ้กษาเรืององค์ประกอบทีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศึกษา
เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี) ทดสอบความแตกต่างของตวักลางเลขคณิตของ
คะแนนแรงจูงใจของพนกังานในการปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่าง 2 ตวัแปร ใช้การทดสอบสถิติที และระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปรขึนไป ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติจะ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ผลการวจิยัพบวา่ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. พนักงานทีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านลกัษณะงานและสภาพการ
ทาํงาน ดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บ ด้านความมนัคง ด้านความเจริญกา้วหน้า ด้านความสัมพนัธ์กบั
หวัหนา้งานและเพือนร่วมงาน ดา้นองคก์ารและการบริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติใน
ระดบั 0.05 

3. พนงังานทีมีภูมิลาํเนาต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมนัคง แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ส่วนดา้นอืนๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติใน
ระดบั 0.05 
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4. พนกังานทีมีตาํแหน่งต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานและสภาพการ
ทาํงาน ดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บ ด้านความมนัคง ด้านความเจริญกา้วหน้า ด้านความสัมพนัธ์กบั
หวัหน้างานและเพือนร่วมงาน และดา้นทวัไป แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 
ส่วนดา้นอืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

5. พนักงานทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านลกัษณะงานและสภาพการ
ทาํงาน ดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บ ดา้นความมนัคง ดา้นความเจริญกา้วหนา้ และดา้นความสัมพนัธ์
กบัหวัหนา้งานและเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ส่วนดา้นอืน 
ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

6. พนักงานทีมีสภาพสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

7. พนกังานทีปฏิบติังานในองคก์รทีมีขนาดแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
ลกัษณะงานและสภาพการทาํงาน ดา้นความเจริญกา้วหน้า และดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน
และเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ส่วนดา้นอืนๆ แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

8. พนักงานทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านลกัษณะงานและสภาพการ
ทาํงาน ดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บ ดา้นความมนัคง ดา้นความเจริญกา้วหนา้ และดา้นความสัมพนัธ์
กบัหวัหนา้งานและเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 ส่วนดา้นอืน 
ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

9. พนกังานทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานและ
สภาพการทาํงาน ด้านผลตอบแทนทีได้รับ ด้านความมนัคง ด้านความเจริญก้าวหน้า และด้าน
ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานและเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

ส่วนดา้นอืนๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

สุพรรณี พรหมชยั (2556) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อทศันคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิใน
การปฏิบติังานของเจา้หน้าทีสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสงานวิจยัเรืองนีมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาทศันคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส จาําแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาปฏิบติังานและรายได้ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ
เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานในกลุ่มงานต่างๆ ภายในสาํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 1, 2 และ 3 จาํานวน 321 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํานวน 175 คน ใช้ก าร สุ่มตัวอย่า ง
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แบบง่าย เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามในรูปแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า มีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.05 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวผลการวจิยัพบวา่ เจา้หนา้ทีสาํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสมีทศันคติ
แรงจูงใจและผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และจากการเปรียบเทียบ  

1. เจา้หน้าทีสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสทีมีเพศต่างกนัมีทศันคติ
แรงจูงใจและผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

2. เจา้หนา้ทีทีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจและผลสัมฤทธิไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นทศันคติมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

3. เจา้หนา้ทีทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

4. เจา้หน้าทีทีมีตาําแหน่งงานต่างกนั มีทศันคติไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นแรงจูงใจและ
ผลสัมฤทธิมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05    

5. เจา้หนา้ทีทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีแรงจูงใจและผลสัมฤทธิไม่แตกต่าง
กนัยกเวน้ดา้นทศันคติ 

ไพฑูรย ์วงศ์เวชวินิต (2556) ไดศึ้กษาเรืองความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของหัวหน้าสถานีอนามยัที มีต่อผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการ
การแพทยแ์ละสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบความสัมพนัธ์
ระหวางลกัษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจ กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่อการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของ
หัวหน้าสถานีอนามัย  คือ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  และตําแหน่งงานปัจจุบัน  มี
ความสัมพนัธ์กบความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ คบสอ. นอกจากนี เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ สมรส อายุราชการในตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

พรเพ็ญ วรกุลชัยสิทธิ (2546) ได้ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยับางประการกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานเดอะพิซซ่าคอมปะนี ในบริษทั ไมเนอร์กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์พหุคูณระหว่างปัจจยัด้านรางวลัภายใน 
รางวลัภายนอก ความผูกพนัต่อองค์กร ความสามารถในการปฏิบติังานสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน ความยุติธรรมในองค์กร เป้าหมายในองค์กร กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีค่า
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เท่ากบั 0.368 ซึงสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.1 นาํหนักของความสําคญัของ
รางวลัภายใน ความผูกพนัต่อองค์กร และความยุติธรรมในองค์กร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ส่วนนําหนักความสําคญัของรางวลัภายนอก 
ความสามารถในการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และเป้าหมายในองคก์รส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ สัมประสิทธิการวิเคราะห์เชิงเส้นของ
รางวลัภายใน ความผูกพนัต่อองค์กร และความยุติธรรมในองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน โดยรางวลัภายในมีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดย
ผา่นทางความผกูพนัต่อองคก์รและความยุติธรรมในองค์กร นอกจากนีความผูกพนัต่อองค์กรยงัมี
อิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยผา่นทางเป้าหมายในองคก์ร ความสามารถ
ในการปฏิบติังานและรางวลัภายใน ส่วนดา้นรางวลัภายนอกมีอิทธิพลทางออ้มต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานผา่นทางความยติุธรรมในองคก์ร 

จิรนันท์ บรรจงภาค (2547) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีแรงจูงในภายในมากเป็นอนัดบัที 1 
โดยเฉพาะพบวา่ แรงจูงใจระดบัมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ ตงัใจปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายให้
สําเร็จ ส่วนแรงจูงใจภายนอกมากเป็นอนัดบัที 2 โดยเฉพาะ พบวา่ แรงจูงใจระดบัมากเป็นอนัดบั
แรก คือ ตงัใจทาํงานเพราะมีความสุขทีมีเพือร่วมงานทีดี 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
บุคลากรทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอนัตราเงินเดือนแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้บุคลากรทีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

นนัทพร บุตรนอ้ย (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
จูงใจกบัผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรมหาวทยาลยัราชภฏัวลยัอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ผล
การศึกษาวิจยัพบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความรับผดิชอบมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด ดา้นสถานภาพ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นลกัษณะของงาน 
และดา้นความสําเร็จของงาน มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้น
ความมนัคงในการทาํงาน ด้านเงินเดือน ด้านความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นความเจริญเติบโต 
และดา้นการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ธนสิทธิ เอือพิพฒันากูล (2549) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัดา้นแรงจูงใจทีสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั “ทรู” ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า ระดับแรงจูงใจจากปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้าน
ความสําเร็จ และดา้นการยกย่อง ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ส่วน
ระดบัแรงจูงใจจากปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สรุปผลโดยรวม ระกบั
แรงจูงใจด้านต่างๆมีความสัมพนัธ์กันกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานโดยมี
ความสัมพนัธ์กนัระดบัปานกลาง 

ธนธีรภทัร วงษ์ไทย (2555) ได้ศึกษาเรืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีทีมีอตัรา
เงินเดือนต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนักล่าวคือ บุคลากรทีมีอตัราเงินเดือนสูงจะมี
ความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าบุคลากรทีมีอตัราเงินเดือนตาํกว่า ซึงจากผลการวิจยัพบว่า อตัรา
เงินเดือน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และ
ได้รับอตัราเงินเดือนมากน้อยต่างกันจะมีผลกบัความผูกพนัต่อองค์การ ซึงปัจจยัทางด้านอตัรา
เงินเดือนถือว่าเป็นปัจจยัขนัพืนฐานเป็นความตอ้งการพืนฐานของมนุษย ์และเป็นปัจจยัทีมีผลต่อ
ความผูกพนัเป็นอย่างดี และอาจเป็นเพราะว่าอตัราค่าจา้งเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึงต่อการ
ตดัสินใจเขา้ทาํงาน โดยเฉพาะเมือบุคลากรมีความรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเท่าเทียมกบัคนอืนๆ ใน
อาชีพเดียวกนั หรือจาํนวนเงินทีไดไ้ม่เพียงพอกบัการสร้างสถานภาพในอนาตค 

รังสรรค์ อ่วมมี (2550) ไดศึ้กษาระดบัความคิดเห็นเกียวกบัคุณลกัษณะงานของพนกังาน
บริษทั กม.  วิศวกรรม จาํกดั เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กม.
วิศวกรรม จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะงานกับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั กม.  วิศวกรรม จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า ระดบั
ความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะงานของพนกังานบริษทั กม.  วศิวกรรม จาํกดั พบวา่ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กม.  วิศวกรรม 
จาํกดั พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
กม.18 วิศวกรรม จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ไม่แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะงานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กม.18 วิศวกรรม จาํกดั พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง สรุปได้ว่าแรงจูงใจในการทาํงานในด้าน
ต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการทาํงาน การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ความ
มนัคงในงาน ค่าตอบแทน ตาํแหน่งหน้าทีการทาํงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
ซึงองคก์รทีมีบุคลากรในองคก์รทีมีความจงรักภกัดี และความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งสูงนนั จะส่งผล
ให้การดาํเนินงานขององค์กรบรรลุผล และสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีไดว้างไว ้และ
บุคลากรขององคก์รจะยงัคงรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

โดยรวมแลว้ทงัสองปัจจยัจึงเป็นตวัสําคญัทีมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน 
โดยการนาํตวัแปรอิสระทงัหมดมาใช้ก็เพือใช้ในการศึกษาตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัต่อองค์กร 
โดยใชด้ดัแปลงแนวทฤษฎีของ เอเลน และเมเยอร์ (Allen and Mayer 1990 อา้งอิงใน รังสรรค ์อ่วม
มี, 2550) ซึงเป็นทฤษฎีทีใชใ้นการวดัทศันคติดา้นความผกูพนัทีเจา้หนา้ทีมีต่อองคก์ร ซึงแบ่งคาํถาม 
3 ดา้น คือ 

1.  ความผกูพนัต่อองคก์รทีพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความภูมิใจที
รู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กรทีเกิดจากแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ทีประกอบไปด้วย 
ความสาํเร็จในงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

2.  ความผกูพนัต่อองคก์รทีพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความภูมิใจที
ได้รับการยอมรับจากองค์กรทีเกิดจากแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน ทีประกอบไปด้วย 
ความสาํเร็จในงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3.  ความผูกพนัต่อองค์กรทีพนักงานบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) มีความ
ปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รทีเกิดจากแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน ทีประกอบไป
ดว้ย ความสาํเร็จในงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

การวิจยัครังนีเพือเป็นแนวทางเพิมแรงจูงใจในการทาํงานและกระตุน้ให้พนกังานบริษทั 
เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  ให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ตงัใจปฎิบติังาน และเพือเป็นขอ้มูล
ใหห้น่วยงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั นาํไปพฒันาปรับปรุง เสริมสร้างความผกูพนัให้พนกังาน
บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
และเกิดผลดีต่อองคก์รยงิขึนต่อไป 

 



49 

 
บทท ี3 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึงใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ในการ
รวบรวมขอ้มูล มีขนัตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปนี 

1.  การดาํเนินการวิจยั 

2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.   เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

4.  ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การดําเนินการวจัิย 
 เพือเป็นแนวทางในการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเพือให้การ
ดาํเนินการวจิยัเป็นแบบแผน ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนัตอนการวจิยัออกเป็น 3 ขนัตอน 

ขนัตอนที 1  ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี
และงานวจิยัต่างๆ ทีเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ร 

ขนัตอนที 2 สร้างเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้อาจารยที์ปรึกษา
ตรวจสอบความเทียงตรงทางดา้นเนือหา แลว้นาํไปทดสอบ โดยทดสอบใช้กบัประชากรทีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งในพืนทีเป้าหมาย จาํนวน 30 คน 

ขนัตอนที 3 นาํขอ้มูลทงัหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ผลขอ้มูลทางสถิติ
แลว้สรุปผลการวจิยั 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

ประชากรในการวจิยัครังนี คือ พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ประจาํ
สํานกังานใหญ่ จาํนวน 933 คน (รายงานจาํนวนพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556) 

 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 280 คน ซึงไดม้าจากการคาํนวณโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane) ดงันี 

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร ยามาเน่ (Yamane 1973) 

         

    n =  1+Ne2  

เมือ     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N แทน ขนาดของประชากร 

    e แทน ความคลาดเคลือน (0.05) 

 

 การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane) ไดด้งันี 

    N =   933 

      

=       
    

    = 279.97 

 

เพือใหส้ะดวกในการคาํนวณ การศึกษาครังนีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีเป็นพนกังาน จาํนวน 280

คน  

3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับงานวจิยันี เป็นการเลือกทีไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที
แต่ละกลุ่มการปฏิบติังานในประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตวัอย่างการศึกษาโดยใช้ตารางสําเร็จรูป
ของเครจซีและมอร์แกน Krejcie and Morgan (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2554) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชนั (Stratified Random Sampling) ในแต่ละสายงาน โดยใชสู้ตร ดงันี 

     N 

 

 

1+ (0.05)2 
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จาํนวนตวัอยา่งในแต่ละสายงาน = จาํนวนตวัอยา่งทงัหมด X จาํนวนประชากรในกลุ่มนนั 

       จาํนวนประชากรทงัหมด 

 
ตารางที 1 แสดงกลุ่มการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
กลุ่มการปฏิบัตงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มสินคา้ทางอุปโภคบริโภค  
2. กลุ่มสินคา้ทางบรรจุภณัฑ์  
3. กลุ่มผลิตภณัฑท์างการแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์ 

4. กลุ่มสินคา้ทางเทคนิคและเคมีภณัฑ ์

5. กลุ่มงานสนบัสนุนส่วนกลาง 

184 

53 

231 

141 

324 

55 

16 

69 

42 

97 

    รวม   
 

ทมีา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) : ณ สิงหาคม 2556 

 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

1. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

เครืองมือทีใช้ในวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึง
มีทงัคาํถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) 

แบบสอบถามสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้บ่งเนือหาออกเป็น 3 

ส่วน มีรายละเอียดดงันี 

ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพือ
สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ เงินเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  และสถานภาพสมรส ลักษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
มาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) 5 ระดบั 
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ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็น
ส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale)  
ระดบั 

1.1 ขนัตอนการพฒันาเครืองมือ 

1.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากหนงัสือ เอกสารต่างๆ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

1.1.2 นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษามากาํหนดเป็นกรอบโครงสร้างของเครืองมือ 
และขอบเขตของเนือหาเพือสร้างแบบสอบถามทีใชใ้นการวจิยั 

1.1.3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหา ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั และตามรายละเอียดของนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร 

1.1.4 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถาม
ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของการใช้ภาษา
และความครอบคลุมกลุ่มประเด็นทีศึกษาแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

1.1.5 นาํมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนและ
ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัพนกังานของบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 30 คน ซึงไม่เป็นประชากรเดีวกับกลุ่มประชากรทีจะทาํการศึกษา โดยใช้
สัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.5 

1.1.6 นาํผล Pre-test แบบสอบถามมาปรึกษาผูเ้ชียวชาญ เพือปรับปรุงแกไ้ข และ
นาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีจะศึกษาต่อไป 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนน Rating scale 5 ระดบั หรือตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) ในการวดัระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และระดบัความคิดเห็นต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รซึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี  

 ระดับความคิดเห็น 
5 เห็นดว้ยอยา่งยงิ 
4 เห็นดว้ย 
3 ไม่แน่ใจ 
2 ไม่เห็นดว้ย 
1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 
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เมือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถีแลว้ใช้คะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง เกณฑ์การประเมินระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการ
ทาํงานและระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) โดยแบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดบั คือ น้อยทีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุด โดยใช้อนัตร
ภาคชนัจากเกณฑก์ารแปรความหมาย (แววทิพย ์หนูทอง 2553) ไดด้งันี 

 

ระดบัคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน หมายความวา่ มีแรงจูงใจ / ความผกูพนันอ้ยทีสุด 

ระดบัคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน หมายความวา่ มีแรงจูงใจ / ความผกูพนันอ้ย 

ระดบัคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน หมายความวา่ มีแรงจูงใจ / ความผกูพนัปานกลาง 

ระดบัคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน หมายความวา่ มีแรงจูงใจ / ความผกูพนัมาก 

ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน หมายความวา่ มีแรงจูงใจ / ความผกูพนัมากทีสุด 

 

2. การหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

2.1 ความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยนาํแบบสอบถามให้อาจารยที์
ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ เพือพิจารณาความสอดคล้องกนัระหว่างขอ้คาํถามกบัเนือหาของ
งานวิจยั คุณภาพของเครืองมือวดัทีได้ ถูกต้องตรงตามเนือเรืองทีตอ้งการ ความสอดคล้องตาม
วตัถุประสงค์การวิจยั และการใช้เครืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเนือหาทงัหมด จากนนัให้
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลอ้ง แลว้นาํมาหาค่า IOC (Index of Concurrence) คาํนวณจาก
สูตร 

ในส่วนของผลทีไดจ้ากการคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามมีค่าระหวา่ง 
0.50 - 1.00 แสดงวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสามารถนาํมาใช้
ในการสอบถามไดจ้ริง ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความสอดคล้องของขอ้คาํถามมีค่าทีน้อยกว่า 
0.50 แสดง ว่าขอ้คาํถามนนัยงัไม่สมควรนาํไปสอบถาม หรือควรนาํไปปรับปรุงให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัก่อน (ประสพชยั พสุนนท ์2555) 

จากการนําแบบสอบถามทีได้หลังจากผูเ้ชียวชาญได้ทาํการตรวจสอบและนํามา
คาํนวณเพือตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ทงัหมด 30 ขอ้ ผา่นเกณฑ์การ
พิจารณาเพือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีค่ามากกว่า 0.5 จาํนวน 30 ขอ้ โดยผูว้ิจยัได้ปรับขอ้ความ
ของแบบสอบถามและนิยามศพัท์เฉพาะ ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญเพือให้ขอ้คาํถามมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัในครังนี หลงัจากแบบสอบถามไดผ้่านการพิจารณาจาก
ผูเ้ชียวชาญและอาจารยที์ปรึกษาเรียบร้อยแลว้นนั ทางผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีไดม้าเก็บขอ้มูล
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จากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 ชุด เพือตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถาม โดยการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพือวเิคราะห์ค่าทางสถิต 

2.2 ค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครืองมือทีมีความเทียงตรง
เชิงโครงสร้างนนัสามารถวดัไดก้บัโครงสร้างหรือคุณลกัษณะตามทฤษฎีของสิงนนัๆ นนัคือตอ้ง
สร้างขอ้คาํถามให้มีพฤติกรรมต่างๆ ตรงตามพฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของสิงทีตอ้งการจะวดั ซึง
เป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) (Nullally and 

Berstein,  อา้งอิงใน Virod Jadesadalug. ) ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  ชุด ทาํใหไ้ดค้่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของเครืองมือวดัในเรือง แรงจูงใจใน
การทาํงาน กบัความผกูพนัต่อองคก์ร รวม  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของ
งานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร  
อยูใ่นช่วง 0.447 – 0.956 (ตารางที ) 
 
ตารางท ี2  ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ และค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
 

ตัวแปร ค่านําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) 

แรงจูงใจในการทาํงาน  
ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 0.605-0.885 0.844 

ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั 0.499-0.767 0.560 

ดา้นความรับผดิชอบ 0.447-0.815 0.656 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 0.087-0.786 0.653 

ความผูกพนัต่อองค์กร   

ดา้นความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร 

0.855-0.956 0.889 

ดา้นความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์ร 

0.817-0.948 0.842 

ด้านความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 

0.860-0.955 0.943 



55 

2.3 คุณภาพความเชือมนั (Reliability) โดยนาํไปทดลอง จาํนวน 30 คน จากนนัหา
ความเชือมนัโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach 

1970) โดยหาค่าความเชือมนัของคาํถามแต่ละดา้นดว้ยค่า Cronbach’s alpha coefficient - α 

 
ผูว้ิจยัได้นาํโครงสร้างดงักล่าวมาออกแบบสอบถามและตรวจสอบความเหมาะสม

ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบการหาโครงสร้างทีแทจ้ริงดว้ยวิธี Principle  Component Analysis 

เพือหาองค์ประกอบทีเกิดจากตวัแปรต่างๆ ให้เหลือเพียงองค์ประกอบเดียว (one factor)  โดย
กาํหนดค่า Eigenvalue เท่ากบั  ซึงเป็นค่าตาํสุดทีใชใ้นการควบคุมจาํนวนองคป์ระกอบ จากนนัจึง
กาํหนดในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสําหรับงานวิจยัเพือคาํนวณหาค่านาํหนกัของปัจจยัในแต่ละ
องคป์ระกอบ  ค่านาํหนกัขององคป์ระกอบทีจะนาํไปใชไ้ดต้อ้งมีค่านาํหนกัขององคป์ระกอบตงัแต่ 
0.7 ขึนไป แสดงวา่มีความเทียงตรง (Hair et al, 1995 อา้งถึงใน สรรคช์ยั กิติยานนัท.์ 2552)  ซึงผล
การทดสอบความเชือมนัของขอ้คาํถามแต่ละดา้นดงัตารางที 2 มีค่าอยู่ในระดบั 0.560 – 0.943 

ดงันนัแบบสอบถามจึงจดัอยูใ่นเกณฑค์วามเชือมนัสูงและสามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบได ้  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวจิยัครังนีอยา่งเป็นขนัตอน ดงันี 

1. ผู้วิจัยดําเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามขันตอนทีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากรกาํหนดไว ้

2.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีผ่านการพฒันาและปรับปรุง จนมีคุณภาพในระดบัทียอมรับ
ได้ ขอติดต่อประสานงานกับตัวแทนของฝ่ายต่างๆ เพือชีแจงการกรอกแบบสอบถาม และ
วตัถุประสงคข์องการกรอกแบบสอบถามพร้อมทงันดัวนัรับแบบสอบถามคืนผูว้จิยั 

3.  ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามทีได้ และทาํการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

4.  นาํขอ้มูลทีไดม้าจดัระเบียบ ลงรหสั และวเิคราะห์ตามวธีิการทางสถิติ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เมือไดข้อ้มูลแลว้นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์จาํนวน 280 ชุด มาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปดว้ยวธีิทางสถิติทีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยค่าร้อยละ (Percentage) 
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2.  ขอ้มูลแรงจูงใจในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กรวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.  เปรียบเทียบความแตกต่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และค่าสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบว่า
ความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบค่าเฉลียรายคู่ (Multiple 

Comparison) โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกาํหนดทีระดบันยัสําคญัทางสถิติไวที้ระดบั 

0.05 

4.  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงาน กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ใชค้่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ใชใ้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสองตวัแปรจาก
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง  
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บทท ี4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้ิจยันาํผล
การวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบการบรรยายตามลาํดบั มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดบัแรงจูงใจ
ในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์รทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั เพือศึกษความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้มูลโดยการ
แจกแจงความถี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ตอนที 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั โดยใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และ
ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ตาํแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบตังาน และสถานภาพสมรส 

ตอนที 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั โดยใช้ค่าสถิติทดสอบที (t-test) และ
ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ตาํแหน่งในการ
ปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบตังาน และสถานภาพสมรส 
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ตอนที 6 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกับความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ตอนที 7 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ผูว้จิยักาํหนดใชส้ัญลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี

สัญลกัษณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล
X  แทน ค่าเฉลียของระดบัความคิดเห็น (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติตงัไวที้ระดบั 0.5 กรณีใชส้ถิติทดสอบที (t-test) และ

สถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
df  แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ค่ารวมของกาํลงัสองของค่าเบียงเบน (Sum of Square) 
MS  แทน ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานกาํลงัสอง (Mean Square) 
F  แทน ค่าทดสอบความแปรปรวนตงัแต่ 2 กลุ่มขึนไป 
t  แทน ค่าการทดสอบขอ้มูล 2 กลุ่ม 
r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
*  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 กรณีทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
**  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 กรณีทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
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ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นตวัแทนของพนกังาน บริษทั 
เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 280 คน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระดบัเงินเดือน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบตังาน และสถานภาพ
สมรส โดยใชส้ถิติค่าแจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แสดงผลดงันี 

 
ตารางท ี2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  

(n = 280 คน) 
ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย 

หญิง 
71 

209 
 25.4 

.  
 

รวม 280  100  
อาย ุ      
 18-30 ปี 

31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึนไป 

90 
126 

51 
13 

 32.2 
45.0 
18.2 

4.6 

 

รวม 28   100.0  
ระดบัการศึกษา     

 ตาํกวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

40 
199 

41 

 14.3 
71.1 
14.6 

 

รวม 280  100.0  
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ตารางที 3 (ต่อ) 
(n = 280 คน) 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ร้อยละ 
ระดบัเงินเดือน     
 ตาํกวา่ 10,000 บาท 

10,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 50,000 บาท 
สูงกวา่ 50,001 บาท 

3 
204 

52 
21 

 1.1 
72.9 
18.6 

7.4 

 

รวม 280  100.0  
ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน     

 พนกังานชวัคราว 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
หวัหนา้งาน 
ผูจ้ดัการ 

8 
183 

60 
29 

 2.9 
65.4 
21.4 
10.3 

 

รวม 280  100.0  
ระยะเวลาปฏิบติังาน     

 นอ้ยกวา่ 5 ปี   
มากกวา่ 5 ปี - 10 ปี 
มากกวา่ 11 ปี - 15 ปี   
มากกวา่ 1  ปีขึนไป 

160 
50 
23 
47 

 57.1 
17.9 

8.2 
16.8 

 

รวม 280  100.0  
สถานภาพ     

 โสด  
สมรส 
หมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่

162 
97 
21 

 57.9 
34.6 

7.5 

 

รวม 280  100.0  
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จากตารางที 3 ผลผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) จากกลุ่มตวัอยา่ง 280 คน มีดงัต่อไปนี  
 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 209 คนคิดเป็นร้อยละ 74.6 และเป็นเพศชาย
จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 
 อาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 18-30 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 อายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.2 และอาย ุ51 ปีขึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามลาํดบั 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.1 รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 การศึกษา
ระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และไม่มีผูที้ศึกษาระสูงกวา่ปริญญาโท  
 ระดบัเงินเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือนระหวา่ง 10,001-30,000 บาท จาํนวน 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 รองลงมามีระดบัเงินเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท จาํนวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.6 สูงกว่า 50,001 บาท จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อละ 7.4 และตาํกว่า 10,000 บาท 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลาํดบั 
 ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 183 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาเป็นหัวหน้างาน จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 เป็นผูจ้ดัการ 
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และพนักงานชัวคราว จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
ตามลาํดบั 
 ระยะเวลาปฏิบติังาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.1 รองลงมาระยะเวลาปฏิบติังานระหวา่งมากกว่า 5 ปี – 10 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.9 มากกวา่ 15 ปีขึนไป จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และมากกว่า 11 ปี - 15 ปี จาํนวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามลาํดบั 
 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา
สถานภาพสมรส จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และหมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่จาํนวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 ตามลาํดบั 
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ตอนที 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการทาํงาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด 
(มหาชน) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ โดยใชส้ถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แสดงผลดงันี  

 
ตารางท ี4 ขอ้มูลแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  

(n = 280 คน) 
แรงจูงใจในการทาํงาน X  S.D. ระดับ 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
3. ความรับผดิชอบ 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3.76 
3.68 
3.81 
3.72 

0.69 
0.75 
0.77 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.74 0.74 มาก 

จากตารางที 4 ภาพรวมของค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของ
งานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และการได้รับการยอมรับนบัถือ พบว่า อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.74 โดยค่าเฉลียของแรงจูงใจในการทาํงานสูดทีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 
3.76 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.72 และดา้นลกัษณะของ
งานทีปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.68 ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี5 ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
(n = 280 คน) 

ความสําเร็จในการทํางาน X  S.D. ระดับ 
1. มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน
ในหนา้ทีของตนเองได ้

3.59 
 

0.73 มาก 

2.สามารถใช้วิจารณญาณของตนเองในการ
แกปั้ญหาทีเกิดขึน 

3.79 
 

0.68 มาก 

3. สามารถทาํงานในความรับผิดชอบของตนได้
เป็นอยา่งดี 

3.92 
 

0.66 มาก 

4.  สามารถแก้ปัญหาเมือเกิดปัญหาในการ
ทาํงาน  

3.75 0.67 มาก 

5. สามารถมองเห็นความสําเร็จของงานได้
ชดัเจน 

3.77 0.72 มาก 

ภาพรวม 3.76 0.69 มาก 

จากตารางที 5 พบว่าความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.76 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของความสําเร็จในการทาํงานสูงทีสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ทาํงานในความรับผดิชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.92 รองลงมาคือ 
สามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหาทีเกิดขึน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.79 
และค่าเฉลียของความสาํเร็จในการทาํงานนอ้ยทีสุดคือ มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงาน
ในหนา้ทีของตนเองได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.59
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ตารางท ี6 ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
(n = 280 คน) 

ลกัษณะของงานทีปฏิบัติ X  S.D. ระดับ 
1. งานทีปฏิบติัมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ 3.64 0.74 มาก 
2. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานไม่จาํกดั
ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

3.39 0.80 ปานกลาง 

3. ผูบ้งัคบับญัชาใหม้อบอาํนาจ และความเชือใจ
ในการปฏิบติังานในหนา้ทีความรับผดิชอบ 

3.78 0.79 มาก 

4. สามารถระบุงานทีทาํอยูว่า่มีลกัษณะขนัตอน
และวธีิการปฏิบติังานได ้

3.90 0.66 มาก 

5. องคก์รเปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น และ
เสนอแนวทางในการปฏิบติังาน 

3.67 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.68 0.75 มาก 

จากตารางที 6 พบว่าความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัดา้นลกัษณะของงานที
ปฏิบติัของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.68 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของลกัษณะของงานทีปฏิบติัสูงทีสุด ไดแ้ก่ สามารถ
ระบุงานทีทาํอยูว่า่มีลกัษณะขนัตอนและวธีิการปฏิบติังานได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 
รองลงมาคือ ผูบ้ ังคับบัญชาให้มอบอาํนาจ และความเชือใจในการปฏิบัติงานในหน้าทีความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.78 และค่าเฉลียของลกัษณะของงานทีปฏิบติัน้อย
ทีสุดคือ กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานไม่จาํกดัความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 
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ตารางท ี7 ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นความรับผดิชอบ 
(n = 280 คน) 

ความรับผดิชอบ X  S.D. ระดับ 
1. การใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มทีในงานทีได้
รับผดิชอบ 

3.93 0.73 มาก 

2. งานทีรับผดิชอบนนัเป็นงานทีองคก์รใหค้วามสาํคญั 3.78 0.76  มาก 
3. งานทีรับผดิชอบตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ที 3.82 0.74 มาก 
4. งานทีรับผิดชอบนัน ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ และ
ความสาํคญั 

3.80 0.79 มาก 

5. งานทีรับผดิชอบเป็นงานทีนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร 3.72 0.81 มาก 
ภาพรวม 3.81 0.77 มาก 

จากตารางที 7 พบวา่ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัดา้นความรับผิดชอบของ
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.81 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของความรับผิดชอบสูงทีสุด ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่ง
เต็มทีในงานทีไดรั้บผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.93 รองลงมาคือ งานทีรับผิดชอบ
ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ที อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.82 และค่าเฉลียของความ
รับผิดชอบน้อยทีสุดคือ งานทีรับผิดชอบเป็นงานทีนาํไปสู่การพฒันาองค์กร อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 3.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

ตารางท ี8 ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน แสดงรายละเอียดดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
(n = 280 คน) 

การได้รับการยอมรับนับถือ X  S.D. ระดับ 
1. ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความคิดเห็นในงาน
ทีรับมอบหมายอยา่งเตม็ที 

3.69 0.80 
 

มาก 

2. เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็น 3.80 0.69 มาก 
3. ความตังใจทาํงานมากขึนเพราะได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.80 0.77 มาก 

4. ความคิดเห็นไดรั้บการนาํไปปฏิบติัจริง 3.56 0.77 มาก 
5. ความรู้สึกว่าเป็นผูห้นึงทีมีส่วนร่วมทาํให้งานในองค์กร
กา้วหนา้ 

3.76 0.76 มาก 

ภาพรวม 3.72 0.76 มาก 
 

จากตารางที 8 พบวา่ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 3.72 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของการไดรั้บการยอมรับนบัถือสูงทีสุด ไดแ้ก่ เพือนร่วมงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็น และความตงัใจทาํงานมากขึนเพราะไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ ความรู้สึกวา่เป็นผูห้นึงทีมีส่วนร่วมทาํให้งานใน
องคก์รกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.76 และค่าเฉลียของการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
นอ้ยทีสุดคือ ความคิดเห็นไดรั้บการนาํไปปฏิบติัจริงอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.56 
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ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กร 
 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร โดยใชส้ถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดงันี  
 

ตารางท ี9 ขอ้มูลความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  
(n = 280 คน) 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  S.D. ระดับ 
1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 
2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร 
3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร 

3.90 
3.97 
3.51 

0.77 
0.77 
0.98 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.79 0.84 มาก 
 

จากตารางที 9 ภาพรวมของค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่องค์กร
ของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ได้แก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.79 โดยค่าเฉลียของความผกูพนัต่อองคก์รสูดทีสุดคือ ดา้น
ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.97 รองลงมาคือ ดา้น
ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.90 และด้านความ
ปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร  อยู่ในระดับมาก มีค่าเลียเท่ากับ 3.51 ซึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี10 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดดา้นความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง 
(n = 280 คน) 

ความภาคภูมิใจทรู้ีสึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร X  S.D. ระดับ 
1. คิดวา่ไม่พอใจถา้มีบุคคลอืนมาวจิารณ์องคก์ร 3.64 0.86 มาก 
2. คิดวา่เป็นความภาคภูมิใจทีท่านเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 4.01 0.75 มาก 
3. คิดวา่เป็นความภาคภูมิใจทุกครังทีไดบ้อกเล่าเกียวกบัองคก์ร
ของท่านต่อผูอื้น 

4.06 0.72 มาก 

ภาพรวม 3.90 0.77 มาก 
 

จากตารางที 10 พบว่าความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กรปัจจยัด้านความภาคภูมิใจที
รู้สึกเป็นส่วนหนึงของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงสูงทีสุด 
ไดแ้ก่ คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจทุกครังทีไดบ้อกเล่าเกียวกบัองค์กรของท่านต่อผูอื้น อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.06 รองลงมาคือ คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจทีท่านเป็นส่วนหนึงขององค์กร 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.01 และค่าเฉลียของความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงน้อย
ทีสุดคือ คิดวา่ไม่พอใจถา้มีบุคคลอืนมาวจิารณ์องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

ตารางที 11 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดดา้นความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

(n = 280 คน) 
ความภาคภูมิใจทไีด้รับการยอมรับจากองค์กร X  S.D. ระดับ 

1. ภูมิใจทุกครังทีท่านไดรั้บการเลือนตาํแหน่ง 4.05 0.80 มาก 
2. ภูมิใจทุกครังทีองคก์รมอบหมายงานสาํคญัให ้ 4.03 0.71 มาก 
3. ภูมิใจทุกครังทีได้เป็นตวัแทนของฝ่ายเสนอผลงานต่อ
ผูบ้ริหาร และจะมกัไดรั้บการชืนชมในผลงาน 

3.83 0.80 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.77 มาก 
 

จากตารางที 11 พบว่าความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กรปัจจยัด้านความภาคภูมิใจที
ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.97 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองค์กรสูงทีสุด ไดแ้ก่ ภูมิใจทุกครังทีท่านไดรั้บการเลือนตาํแหน่ง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.05 รองลงมาคือ ภูมิใจทุกครังทีองคก์รมอบหมายงานสําคญัให้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.03 และค่าเฉลียของความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กรน้อยทีสุดคือ ภูมิใจทุก
ครังทีไดเ้ป็นตวัแทนของฝ่ายเสนอผลงานต่อผูบ้ริหาร และจะมกัไดรั้บการชืนชมในผลงาน อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.83 
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ตารางท ี12 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร แสดงรายละเอียดดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 

(n = 280 คน) 
ความปรารถนาทจีะเป็นสมาชิกขององค์กร X  S.D. ระดับ 

1. ความรู้สึกผูกพนักบับริษทัมากจนไม่คิดจะลาออกไปอยู่
บริษทัอืน 

3.63 0.86 มาก 

2. ความตงัใจจะทาํงานทีบริษทันีจนกวา่จะเกษียณอาย ุ 3.48 1.04 ปานกลาง 
3. ความตงัใจจะทาํงานกบับริษทันีต่อไปถึงแมว้า่จะมีบริษทั
อืนเสนอเงินเดือน และผลประโยชน์อืนใดทีมากกว่าก็
ตาม 

3.36 1.01 ปานกลาง 

4. ถ้าตอ้งออกจากงานช่วงเวลาหนึงเนืองจากความจาํเป็น
บางอยา่งจะกลบัมาทาํงานทีบริษทันีอีก 

3.55 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.51 0.98 มาก 
 

จากตารางที 12 พบวา่ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รปัจจยัดา้นความปรารถนาทีจะ
เป็นสมาชิกขององคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมจดัอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 เมือพิจารณาโดยค่าเฉลียของความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์รสูงทีสุด ไดแ้ก่ ความรู้สึกผกูพนักบับริษทัมากจนไม่คิดจะลาออกไปอยูบ่ริษทัอืนอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.63 รองลงมาคือ ถ้าตอ้งออกจากงานช่วงเวลาหนึงเนืองจากความจาํเป็น
บางอย่างจะกลบัมาทาํงานทีบริษทันีอีก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.55 และค่าเฉลียของ
ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กรน้อยทีสุดคือ ความตงัใจจะทาํงานกับบริษทันีต่อไป
ถึงแมว้า่จะมีบริษทัอืนเสนอเงินเดือน และผลประโยชน์อืนใดทีมากกวา่ก็ตาม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 
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ตอนที 4 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการทาํงานทมีีข้อมูลส่วนบุคคลทแีตกต่างกนั 
 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงาน
ทีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  และการได้รับการยอมรับนับถือ จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาปฏิบติังาน 
และสถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยใชส้ถิติทดสอบที (t – test) และสถิติทดสอบเอฟ (F – test) ใน
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึงผลการวิเคราะห์ทีมีขอ้มูลส่วน
บุคคลทีแตกต่างกนั ดงันี 
 
ตารางท ี13 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามเพศ 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
เพศ 

t Sig ชาย หญงิ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
3. ความรับผดิชอบ 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3.91 
3.77 
3.97 
3.85 

0.49 
0.52 
0.57 
0.58 

3.71 
3.64 
3.76 
3.68 

0.54 
0.53 
0.58 
0.56 

2.713 
1.752 
2.750 
2.136 

0.214 
0.912 
0.819 
0.943 

ภาพรวม 3.87 0.54 3.70 0.55 2.722 0.855 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
  
 จากตารางที 13 พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 โดยภาพรวมแรงจูงใจในการทาํงานเพศชายมีแรงจูงใจในการทาํงานสูงกวา่เพศ
หญิงเล็กนอ้ย 

 
การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จาํนวน 280 ชุด เพือศึกษาการแรงจูงใจในการทาํงานของ 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะของ
งานทีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามอายุ ผลการศึกษาดงั
ตารางที 14 
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ตารางท ี14 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามอาย ุ
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 6.42 3 2.14 8.07 0.00 
ภายในกลุ่ม 73.27 276 0.27   

รวม 79.69 279    

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
ระหวา่งกลุ่ม 5.24 3 1.75 6.71 0.00 
ภายในกลุ่ม 71.79 276 0.26   

รวม 77.03 279    

3. ความรับผดิชอบ 
ระหวา่งกลุ่ม 3.92 3 1.31 4.00 0.01 
ภายในกลุ่ม 90.14 276 0.33   

รวม 94.05 279    

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.55 3 1.52 4.89 0.00 
ภายในกลุ่ม 85.48 276 0.31   

รวม 90.03 279    

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 4.74 3 1.58 7.43 0.00 
ภายในกลุ่ม 58.73 276 0.21   

รวม 63.47 279    
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 14 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามอาย ุ

พบวา่แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 15 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามอายุ โดยวิธีการ
ของ LSD (Least-Significant  Different) 

 
แรงจูงใจในการทาํงาน X  18-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี  ปีขึนไป 
18-30 ปี 3.62     
31-40 ปี 3.74 0.120    
41-50 ปี 4.00   0.377*  0.258*   
51 ปีขึนไป 3.66 0.044 0.076 0.334*  

 
 จากตารางที 15 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 3 คู่ 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 18-30 ปี กบัอายุระหวา่ง 
41-50 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี กบัอายุระหวา่ง 
41-50 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี กบัอายุ 51 ปีขึน
ไป มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน)กลุ่มทีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จะมี
แรงจูงใจในการทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี16 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา  
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.66 2 0.83 2.94 0.05 
ภายในกลุ่ม 78.04 277 0.28     
รวม 79.69 279       

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
ระหวา่งกลุ่ม 0.75 2 0.37 1.36 0.26 
ภายในกลุ่ม 76.28 277 0.28     
รวม 77.03 279       

3. ความรับผดิชอบ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.84 2 0.92 2.77 0.07 
ภายในกลุ่ม 92.21 277 0.33     
รวม 94.05 279       

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ระหวา่งกลุ่ม 0.23 2 0.12 0.36 0.70 
ภายในกลุ่ม 89.80 277 0.32     
รวม 90.03 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 0.84 2 0.42 1.86 0.16 
ภายในกลุ่ม 62.63 277 0.23     
รวม 63.47 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 16 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
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ตารางที 17 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามระดบัการศึกษา
โดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 

 
แรงจูงใจในการทาํงาน X  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.86    
ปริญญาตรี 3.71 0.150   
ปริญญาโท 3.79 0.075 0.076  

 
จากตารางที 17 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  
โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มทีมีระดบัการศึกษาระดบัตาํกว่า

ปริญญาตรี จะมีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย

ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี18 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามระดบัเงินเดือน  
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.10 3 0.37 1.29 0.02 
ภายในกลุ่ม 78.59 276 0.29     
รวม 79.69 279       

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
ระหวา่งกลุ่ม 2.29 3 0.76 2.81 0.04 
ภายในกลุ่ม 74.74 276 0.27     
รวม 77.03 279       

3. ความรับผดิชอบ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.95 3 0.98 2.98 0.03 
ภายในกลุ่ม 91.10 276 0.33     
รวม 94.05 279       

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.47 3 1.49 4.80 0.00 
ภายในกลุ่ม 85.57 276 0.31     
รวม 90.03 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.13 3 0.71 3.19 0.02 
ภายในกลุ่ม 61.35 276 0.22     
รวม 63.47 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 18 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบวา่แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 19 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

โดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน X  
ตาํกวา่ 

10,000 บาท 
10,001 – 

30,000 บาท 
30,001 – 

50,000 บาท 
สูงกวา่ 

50,001 บาท 
ตาํกวา่ 10,000 บาท 3.70     
10,001 – 30,000 บาท 3.69 0.008    
30,001 – 50,000 บาท 3.89 0.185  0.193*   
สูงกวา่ 50,001 บาท 3.91 0.213 0.221 0.028  

 
 จากตารางที 19 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัเงินเดือน 10,001-30,000 บาท 
กบัระดบัเงินเดือน 30,001-50,000 บาท มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 

โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)กลุ่มทีมีระดบัเงินเดือนสูงกวา่ 50,001
บาท จะมีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี20 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 2.26 3 0.75 2.69 0.05 
ภายในกลุ่ม 77.43 276 0.28     
รวม 79.69 279       

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
ระหวา่งกลุ่ม 3.45 3 1.15 4.31 0.01 
ภายในกลุ่ม 73.58 276 0.27     
รวม 77.03 279       

3. ความรับผดิชอบ 
ระหวา่งกลุ่ม 3.32 3 1.11 3.36 0.02 
ภายในกลุ่ม 90.74 276 0.33     
รวม 94.05 279       

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ระหวา่งกลุ่ม 4.78 3 1.59 5.16 0.00 
ภายในกลุ่ม 85.25 276 0.31     
รวม 90.03 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.93 3 0.98 4.45 0.01 
ภายในกลุ่ม 60.55 276 0.22     
รวม 63.47 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 20 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

พบวา่แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 21 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวมเป็นรายคู่ จาํแนกตามตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังานโดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน X  
พนกังาน
ชวัคราว 

พนกังาน
ระดบั

ปฏิบติัการ 
หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ 

พนกังานชวัคราว 3.93     
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 3.67 0.256    
หวัหนา้งาน 3.83 0.093 0.163*   
ผูจ้ดัการ 3.95 0.019 0.275* 0.112  

 
จากตารางที 21 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 2 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ตาํแหน่งในการปฏิบติังานพนกังานระดบั

ปฏิบติัการ กบัตาํแหน่งในการปฏิบติังานหวัหนา้งาน มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ตาํแหน่งในการปฏิบติังานพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ กบัตาํแหน่งในการปฏิบติังานผูจ้ดัการ มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยพนักงานบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์  จาํกัด (มหาชน)กลุ่มตาํแหน่งในการปฏิบัติงาน
ผูจ้ดัการ จะมีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี22 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 5.20 3 1.73 6.42 0.00 
ภายในกลุ่ม 74.49 276 0.27     
รวม 79.69 279       

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
ระหวา่งกลุ่ม 1.19 3 0.40 1.45 0.02 
ภายในกลุ่ม 75.83 276 0.28     
รวม 77.03 279       

3. ความรับผดิชอบ 
ระหวา่งกลุ่ม 1.48 3 0.49 1.47 0.02 
ภายในกลุ่ม 92.57 276 0.34     
รวม 94.05 279       

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ระหวา่งกลุ่ม 2.42 3 0.81 2.54 0.06 
ภายในกลุ่ม 87.61 276 0.32     
รวม 90.03 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.31 3 0.77 3.48 0.02 
ภายในกลุ่ม 61.16 276 0.22     
รวม 63.47 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 22 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

พบวา่แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 23 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามระยะเวลา

ปฏิบติังานโดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน X  นอ้ยกวา่ 5 ปี  5-10 ปี 11-15 ปี มากกวา่ 15 
ปีขึนไป 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.68     
5-10 ปี 3.74 0.066    
11-15 ปี 3.95  0.272* 0.206   
มากกวา่ 15 ปีขึนไป 3.85  0.168* 0.102 0.104  

 
จากตารางที 23 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 2 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่  ปี กบั

ระยะเวลาปฏิบติังานระหว่าง 11-15 ปี มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี กบั
ระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 15 ปีขึนไป มีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)กลุ่มระยะเวลาปฏิบติังานระหวา่ง 11-
15 ปี จะมีแรงจูงใจในการทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี24 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานจาํแนกตามสถานภาพ 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.90 2 1.45 5.23 0.01 
ภายในกลุ่ม 76.79 277 0.28     
รวม 79.69 279       

2. ลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.72 0.04 
ภายในกลุ่ม 76.63 277 0.28     
รวม 77.03 279       

3. ความรับผดิชอบ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.57 2 1.28 3.89 0.02 
ภายในกลุ่ม 91.48 277 0.33     
รวม 94.05 279       

4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 0.39 2 0.20 0.61 0.05 
ภายในกลุ่ม 89.64 277 0.32     
รวม 90.03 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.28 2 0.64 2.86 0.06 
ภายในกลุ่ม 62.19 277 0.23     
รวม 63.47 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 24 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และ
การไดรั้บการยอมรับนบัถือจาํแนกตามสถานภาพ 

พบวา่แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 25 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามสถานภาพ โดย

วธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

แรงจูงใจในการทาํงาน X  โสด สมรส 
หมา้ย/ หยา่/ 
แยกกนัอยู ่

โสด 3.69    
สมรส 3.83  0.141*   
หมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่ 3.80 0.112 0.030  

 
จากตารางที 25 พบว่าแรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีสถานภาพโสด กบัสถานภาพสมรส มี

แรงจูงใจในการทาํงานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)กลุ่มสถานภาพสมรส จะมีแรงจูงใจใน

การทาํงานในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตอนที 5 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความผูกพนัต่อองค์กรทมีีข้อมูลส่วนบุคคลทแีตกต่างกนั 
 

การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 
ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร จาํแนก
ตามขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบที (t – test) และสถิติ
ทดสอบเอฟ (F – test) ในการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึงผลการ
วเิคราะห์ทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั ดงันี 
 
ตารางท ี26 เปรียบเทียบความผกูพนัต่องคก์รจาํแนกตามเพศ 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
เพศ 

t Sig ชาย หญงิ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วน
หนึงขององคก์ร

2. ความภูมิใจทีได้รับการ
ยอมรับจากองคก์ร 

3. ความปรารถนาทีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ร

3.99 
 

4.09 
 

3.76 

0.61 
 

0.64 
 

0.84 
 

3.87 
 

4.09 
 

3.42 
 

0.65 
 

0.69 
 

0.85 
 

0.538 
 

0.972 
 

0.731 
 

1.270 
 

1.816 
 

2.917 
 

ภาพรวม 3.94 0.70 3.74 0.73 0.329 2.511 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
  

จากตารางที 26 พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 โดยภาพรวมความผูกพนัต่อองค์กรเพศชายมีความผูกพนัต่อองค์กรสูงกว่าเพศ
หญิงเล็กนอ้ย 
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ตารางท ี27 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รจาํแนกตามเพศ 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร

ระหวา่งกลุ่ม 5.74 3 1.91 4.83 0.00 
ภายในกลุ่ม 109.37 276 0.40     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 5.87 3 1.96 4.39 0.01 
ภายในกลุ่ม 123.06 276 0.45     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 27.90 3 9.30 14.32 0.00 
ภายในกลุ่ม 179.28 276 0.65     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 10.75 3 3.59 10.77 0.00 
ภายในกลุ่ม 91.83 276 0.33     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

จากตารางที 27 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกตามเพศ 

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 



86 

 
ตารางท ี28 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกตามอายุโดยวิธีการของ 

LSD (Least-Significant  Different) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  18-30 ปี 31- 40 ปี 41- 50 ปี 51 ปีขึนไป 

18-30 ปี 3.60     
31 – 40 ปี 3.67 0.163*    
41- 50 ปี 4.16 0.563* 0.401*   
51 ปีขึนไป 3.94 0.337* 0.175* 0.226  

 
จากตารางที 28 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 5 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 18-30 ปี กบัอายุระหวา่ง 

31-50 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 18-30 ปี กบัอายุระหวา่ง 

41-50 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 18-30 ปี กบัอายุ 51 ปีขึน

ไป มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี กบัอายุระหวา่ง 

41-50 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี กบัอายุ 51 ปีขึน

ไป มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
โดยพนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน)กลุ่มทีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จะมี

ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี29 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รจาํแนกตามอาย ุ
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 4.90 2 2.45 6.16 0.00 
ภายในกลุ่ม 110.21 277 0.40     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.75 2 0.37 0.81 0.04 
ภายในกลุ่ม 128.19 277 0.46     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 9.82 2 4.91 6.89 0.00 
ภายในกลุ่ม 197.36 277 0.71     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.95 2 1.48 4.10 0.02 
ภายในกลุ่ม 99.63 277 0.36     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
จากตารางที 29 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกอาย ุ

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 30 เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกระดบัการศึกษาโดย

วธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ตาํกวา่ปริญญาตรี 4.04    
ปริญญาตรี 3.76 0.281*   
ปริญญาโท 3.71 0.330* 0.048  

 
จากตารางที 30 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 2 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี กบั

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี กบั

ระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)กลุ่มระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี 

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี31 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รจาํแนกระดบัการศึกษา 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.89 3 0.30 0.71 0.05 
ภายในกลุ่ม 114.22 276 0.41     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.31 3 0.77 1.68 0.01 
ภายในกลุ่ม 126.62 276 0.46     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.74 3 0.58 0.78 0.05 
ภายในกลุ่ม 205.44 276 0.74     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 1.34 3 0.45 1.22 0.03 
ภายในกลุ่ม 101.24 276 0.37     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
จากตารางที 31 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกระดบัการศึกษา 

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 32 เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม เป็นรายคู่ จาํแนกระดบัเงินเดือนโดย

วธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  
ตาํกวา่ 

10,000 บาท 
10,001 – 

30,000 บาท 
30,001 – 

50,000 บาท 
สูงกวา่ 

50,001 บาท 
ตาํกวา่ 10,000 บาท 4.15     
10,001 – 30,000 บาท 3.75 0.394    
30,001 – 50,000 บาท 3.89 0.257 0.137   
สูงกวา่ 50,001 บาท 3.88 0.264 0.130 0.007  

 
จากตารางที 32 พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  
โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)กลุ่มระดบัเงินเดือนตาํกวา่ 10,000 บาท

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี33 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รจาํแนกตามตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.27 3 0.76 1.85 0.14 
ภายในกลุ่ม 112.84 276 0.41     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 5.25 3 1.75 3.90 0.01 
ภายในกลุ่ม 123.69 276 0.45     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

 

ระหวา่งกลุ่ม 8.15 3 2.72 3.77 0.01 
ภายในกลุ่ม 199.03 276 0.72     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 4.73 3 1.58 4.44 0.01 
ภายในกลุ่ม 97.86 276 0.36     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
จากตารางที 33 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกตามตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที 34 เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม เป็นรายจําแนกตําแหน่งในการ

ปฏิบติังานโดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
  

ความผูกพนัต่อองค์กร X  
พนกังาน
ชวัคราว 

พนกังาน
ระดบั

ปฏิบติัการ 
หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ 

พนกังานชวัคราว 4.15     
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 3.70  0.449*    
หวัหนา้งาน 3.95 0.205 0.244   
ผูจ้ดัการ 3.92 0.234 0.215 0.029  

 
จากตารางที 34 พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานพนกังาน

ชวัคราว กบัระดบัตาํแหน่งในการปฏิบติังานระดบัปฏิบติัการ มีความผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยพนักงานบริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์  จาํกัด (มหาชน) กลุ่มตาํแหน่งในการปฏิบติังาน
พนกังานชวัคราวจะมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี35 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 6.84 3 2.28 5.81 0.00 
ภายในกลุ่ม 108.27 276 0.39     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.91 3 1.30 2.88 0.04 
ภายในกลุ่ม 125.03 276 0.45     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 17.49 3 5.83 8.48 0.00 
ภายในกลุ่ม 189.69 276 0.69     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 8.14 3 2.71 7.93 0.00 
ภายในกลุ่ม 94.44 276 0.34     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
จากตารางที 35 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี36 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม เป็นรายจาํแนกตามระยะเวลาปฏิบติังาน

โดยวธีิการของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  นอ้ยกวา่ 5 ปี  มากกวา่ 5-
10 ปี 

มากกวา่ 11 
ปี-15 ปี 

มากกวา่ 15 
ปีขึนไป 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.67     
มากกวา่ 5-10 ปี 3.79 0.124    
มากกวา่ 11-15 ปี 4.07  0.403* 0.279*   
มากกวา่ 15 ปีขึนไป 4.07  0.406* 0.282* 0.003  

 
จากตารางที 36 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 4 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี กบั

ระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 11-15 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี กบั
ระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 15 ปีขึนไป มีความผกูพนัต่อองค์กรในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 5-10 ปี
กบัระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 11-15 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ -10 ปี 
กบัระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปีขึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 

โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 11 
ปี - 15 ปี และระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปีขึนไปจะมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกว่า
กลุ่มอืนๆ 
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ตารางท ี37 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามสถานภาพ 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร แหล่งความ
แปรปวน SS df MS F Sig 

1. ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.30 2 0.65 1.58 0.21 
ภายในกลุ่ม 113.81 277 0.41     
รวม 115.11 279       

2. ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.52 2 0.26 0.56 0.57 
ภายในกลุ่ม 128.42 277 0.46     
รวม 128.93 279       

3. ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิก
ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 10.53 2 5.27 7.42 0.00 
ภายในกลุ่ม 196.64 277 0.71     
รวม 207.18 279       

ภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 2.69 2 1.35 3.73 0.03 
ภายในกลุ่ม 99.89 277 0.36     
รวม 102.58 279       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 
จากตารางที 37 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รจาํแนกตามสถานภาพ 

พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงัโดย
ภาพรวม และเป็นรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางท ี38 เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม เป็นรายจาํแนกตามสถานภาพโดยวิธีการ

ของ LSD (Least-Significant  Different) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร X  โสด สมรส 
หมา้ย/ หยา่/ 
แยกกนัอยู ่

โสด 3.72    
สมรส 3.87 0.150   
หมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่ 4.05  0.334* 0.184  

 
จากตารางที 38 พบว่าความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จาํนวน 1 คู่ 
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีสถานภาพโสด กบัสถานภาพหมา้ย/ 

หยา่/ แยกกนัอยู ่มีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
โดยพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มสถานภาพหมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู่

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รในภาพสูงกวา่กลุ่มอืนๆ 
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ตอนท ี6  การวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัท เบอร์ล ียุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

  
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม เพือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s coefficient) ดงัตารางที 39 
 
ตารางที 39 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองค์กร

ของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 

Relation Mot Suc Job Resi Resp Eng Par Acc Mem 
Motivation          
Success  0.795**         
Job Description 0.906** 0.668**        
Responsibility 0.878** 0.570** 0.719**       
Respected 0.875** 0.530** 0.755** 0.724**      
Engagement 0.581** 0.437** 0.530** 0.479** 0.505**     
Part of the Organiz. 0.530** 0.433** 0.469** 0.494** 0.414** 0.804**    
Accepted 0.542** 0.452** 0.494** 0.414** 0.516** 0.825** 0.548**   
Member 0.403** 0.364** 0.379** 0.331** 0.321** 0.861** 0.520** 0.544**  

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
 

จากตารางที 39 พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = 0. 473) อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ในภาพรวมของแรงจูงใจดา้นกบัความ
ผกูพนัรายดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง (r = 0.581) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 และเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจกบัภาพรวมของความผูกพนัต่อ
องคก์รรายดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งตาํถึงระดบัปานกลาง (r = 0.349 - 
0.469) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  
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ตอนท ี7  การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที 1 พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่าง
กนั 

1.1 พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.2 พนกังานทีมีอายแุตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.3 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.4 พนกังานทีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.5 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 
1.6 พนกังานทีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่าง

กนั 
1.7 พนกังานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 2 พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนั 

2.1 พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.2 พนกังานทีมีอายแุตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.3 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.4 พนกังานทีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.5 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
2.6 พนักงานทีมีตาํแหน่งในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร

แตกต่างกนั 
2.7 พนกังานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

สมมติฐานที 3 ความสัมพนัธ์ของพนักงานทีมีแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ตารางท ี41 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
  

สมมตฐิานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมตฐิาน
การศึกษา 

สมมตฐิานที 1 พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั
มีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที 1.1 
พนักงานทีมีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงในการ
ทาํงานแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1.2 พนักงานทีมีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงในการ
ทาํงานแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 1.3 พนกังานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรง
จูงในการทาํงานแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1.4 พนักงานทีมีเงินเดือนแตกต่างกนัมีแรงจูงใน
การทาํงานแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 1.5 พนักงานที มีตําแหน่งในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 1.6 พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 1.7 พนกังานทีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีแรงจูงใน
การทาํงานแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมตฐิานที 2 พนักงานทีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันมี
ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  

สมมติฐานที 2.1 พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 2.2 พนกังานทีมีอายุแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 

สมมติฐานที 2.3 พนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 2.4 พนักงานทีมีเงินเดือนแตกต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ยอมรับสมมตฐิาน 
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ตารางท ี41 การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 
 

สมมตฐิานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมตฐิาน
การศึกษา 

สมมติฐานที 2.5 พนักงานทีมีตาํแหน่งการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 2.6 พนกังานทีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที 2.7 พนักงานทีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมตฐิานที 3 
ความสัมพนัธ์ของพนักงานทีมีแรงจูงใจใน
การทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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บทท ี5 

 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรือง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงาน บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครืองมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างทีผูว้ิจยันาํมาใช้คือ พนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) 
จาํนวน 280 คน และนาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมได้มาทาํการวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปราย และ
ขอ้เสนอแนะโดยมีรายละเอียดดงันี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ตอนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานบริษทั เบอรลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดมีจาํนวน 
280 คน ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ระดบัเงินเดือนระหวา่ง , - ,  บาท เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ ระยะเวลาปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่  ปี และมีสถานภาพโสด 

ตอนท ี2 ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉลียของ
แรงจูงใจในการทาํงานสูดทีสุดคือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบั และดา้นลกัษณะของงานที
ปฏิบติั  

ตอนท ี  ข้อมูลปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กร 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ความผกูพนัต่องคก์รอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉลียของความผกูพนัต่อองคก์ร
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สูดทีสุดคือ ดา้นความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็น
ส่วนหนึงขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก และดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร  

ตอนท ี4 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบั
ปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานกับความผูกพนัต่อองค์กรทีมี
ความสัมพนัธ์มากทีสุด คือการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัความภูมิใจทีไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์ร รองลงมา คือลกัษณะของงานทีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัความภูมิใจทีไดรั้บการ
ยอมรับจากองคก์ร 

ตอนท ี5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท ี1 พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีแรงจูงในการทาํงานแตกต่างกนั 

ดงันี 
สมมติฐานท ี1.1 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีเพศแตกต่างกนัมี

แรงจูงในการทาํงานทงัโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีตงัไว ้ 

สมมติฐานท ี1.2  พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 1.3 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัเงินเดือน
แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 1.4 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 1.5 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 1.6 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
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สมมติฐานที 1.7 พนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) ทีมีสถานภาพ
แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2 พนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนั ดงันี 

สมมติฐานที 2.1 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีเพศแตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อองคก์รทงัโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานท ี2.2 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุแตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์รทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2.3 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัเงินเดือน
แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรทงัโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2.4 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2.5 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรทงัโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2.6 พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรทงัโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 2.7 พนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) ทีมีสถานภาพ
แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รทงัโดยภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้

สมมติฐานที 3 ความสัมพนัธ์ของพนักงานทีมีแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รพนกังานทีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร
แตกต่างกนั พบวา่ แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r = 0.473) อยา่งมีนยัสําคญั
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ทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ในภาพรวมของแรงจูงใจดา้นกบัความผกูพนัราย
ดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจ
กบัภาพรวมของความผกูพนัต่อองคก์รรายดา้น พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งตาํ
ถึงระดบัปานกลาง ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมา
อภิปรายผลไดด้งันี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปจากแบบสอบถามขอ้มูลพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.6 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.1 มีระดบัเงินเดือนระหว่าง 10,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.9 ตาํแหน่งในการปฏิบติังานเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็น
ร้อยละ 65.4 ระยะเวลาปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 57.9 ซึงเป็นไปตามเอกสารรายงานจาํนวนพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทั ประจาํเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.74 
โดยค่าเฉลียของแรงจูงใจในการทาํงานสูดทีสุดคือ ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลีย
เท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.76 ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.72 และดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.68 ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภณวิชญ ์บวับานพร้อม (2551) 
ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทั 
ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาความสัมพนัระหวา่งปัจจยั
ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบติัและปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานกบัความผูกพนัภายใน
องค์กรตลอดจนศึกษาระดับของความผูกพนัของพนักงานลูกค้าทางโทรศพัท์บริษทั ทรู คาร์
ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะของงานทีปฏิบติัโดยรวมของพนกังานบริษทั ทรู 
คาร์ปอเรชันจาํกดั (มหาชน) ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ด้านความมีอิสระในการการ
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ทาํงานดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารมีความคิดเห็นอยู่ระดบัปานกลาง สําหรับความเขา้ใจใน
กระบวนกรทาํงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมของ
พนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัทบ์ริษทั ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) ดา้นความสําคญัของตน
ต่อองค์กร และดา้นความพึงพิงไดขององค์กรมีความคิดเห็นอยู่ระดบัปานกลาง สําหรับดา้นการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรดา้นทศันคติต่อเพือร่วมงานและองคก์รมีความคิดเห็นอยู่
ระดบัดี 

อธิบายไดว้า่ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน ลกัษณะ
ของงานทีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นลกัษณะทีเกียวขอ้งกบังานที
ปฏิบติังานโดยตรง และเป็นสิงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในงาน ประกอบดว้ยการทีบุคคล
สามารถทาํงานไดเ้สร็จสินประสบความสาํเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆ เกียวกบังาน และรู้จกั
ป้องกันปัญหาทีเกิดขึน การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในองค์กรหรือบุคคลอืๆ ทีมาขอ
คาํปรึกษา ซึงอาจแสดงออกมาในรูปการยกย่องชมเชย การให้กาํลงัใจ การแสดงความยินดี  การ
แสดงออกทีทาํให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ งานนันน่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเริม
สร้างสรรค์ ทา้ทายให้ลงมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะทาํตงัแต่ตน้จนจบตามลาํพงั การได้รับ
มอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอาํนาจอย่างเต็มที ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกลชิ้ด การ
ไดรั้บการเลือนขนั การเลือนตาํแหน่งให้สูงขึน มีโอกาสไดศึ้กษาต่อเพือหาความรู้เพิมเติม ไดรั้บ
การฝึกอบรมดูงาน และเมือพิจารณาปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี  ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นรายดา้นสามารถนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปรายผลไดร้ายละเอียด
ดงัต่อไปนี 

ด้านความสําเร็จในการทาํงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.76 เนืองจาก
พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีโอกาสกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานใน
หนา้ทีของตนเองได ้สามารถใชว้จิารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหาทีเกิดขึน สามารถทาํงานใน
ความรับผิดชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาเมือเกิดปัญหาในการทาํงาน และสามารถ
มองเห็นความสาํเร็จของงานไดช้ดัเจน ดงันนัจึงทาํใหค้วามสาํเร็จในการทาํงานอยูร่ะดบัมาก 

ด้านลกัษณะของงานทีปฏิบติั อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.68 เนืองจาก
พนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)มีงานทีปฏิบติัมีส่วนช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้ มี
กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานไม่จาํกดัความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาให้
มอบอาํนาจ และความเชือใจในการปฏิบติังานในหนา้ทีความรับผิดชอบ สามารถระบุงานทีทาํอยูว่า่
มีลกัษณะขนัตอนและวิธีการปฏิบติังานได ้และองคก์รเปิดโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น และเสนอ
แนวทางในการปฏิบติังาน ดงันนัจึงทาํใหล้กัษณะของงานทีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.81 เนืองจากพนักงาน 
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) มีการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มทีในงานทีได้
รับผิดชอบ งานทีรับผิดชอบนนัเป็นงานทีองค์กรให้ความสําคญั งานทีรับผิดชอบตอ้งใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที งานทีรับผิดชอบนนั ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนใจ และความสําคญั และ
งานทีรับผดิชอบเป็นงานทีนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร ดงันนัจึงทาํใหค้วามรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.72 เนืองจาก
พนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
คิดเห็นในงานทีรับมอบหมายอยา่งเต็มที เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็น มีความตงัใจทาํงาน
มากขึนเพราะได้รับการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ความคิดเห็นได้รับการนาํไปปฏิบติัจริง และ
ความรู้สึกว่าเป็นผูห้นึงทีมีส่วนร่วมทาํให้งานในองค์กรก้าวหน้า ดังนันจึงทาํให้การได้รับการ
ยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 
การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับ
จากองค์กร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร พบว่าปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 โดยค่าเฉลียของความผกูพนัต่อองคก์รสูดทีสุดคือ 
ดา้นความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.97รองลงมาคือ 
ดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.90 และดา้นความ
ปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเลียเท่ากบั 3.51 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของประยุทธ อิศดุลย ์(2552) ไดศึ้กษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่
พนกังาน บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั มีความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีพนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
มากทีสุดคือดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร รองลงมาคือดา้นความเต็มใจทุ่มเทให้
องค์กร และดา้นทีมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยทีสุดคือดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ร จากผลการวจิยัดงักล่าวอภิปรายไดว้า่ อาจเป็นเพราะนโยบายในการบริหารงานบางดา้นของ
บริษทัฯ เช่น การเลือนตาํแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ ยงัไม่ทาํให้พนกังาน
รู้สึกวา่เกิดความเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั  

อธิบายได้ว่าความผูกพนัต่อองค์กร ได้แก่ ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร  



107 

ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นสิงทีมีความสาํคญัยงิต่อความอยูร่อดและความมีประสิทธิภาพขององคก์ร 
ในระดบัผูบ้ริหารหากมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงแลว้ ความผกูพนัต่อองคก์รจะเป็นแรงผลกัดนัให้
บุคคลทุ่มเทความพยายามในการบริหารงานอยา่งเต็มทีและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายตลอดจนค่านิยม
ขององคก์รทีบุคคลเป็นสมาชิกอยูเ่ป็นผลใหอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้ ส่วนในระดบัปฏิบติังานนนัความ
ผกูพนัต่อองคก์รจะเป็นแรงผลกัดนัให้ปฏิบติังานในองคก์รไดดี้กวา่ผูที้ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร 
เนืองจากผูป้ฏิบติังานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์รดว้ยนนัเอง นอกจากนนัพนกังานขององคก์ร
ใดทีมีความผกูพนัต่อองคก์รจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์รนานกวา่พนกังานทีไม่มีความผกูพนั
ต่อองค์กร เนืองจากความผูกพนัต่อองคก์รในแง่ของบุคคลเป็นความรู้สึกอย่างลึกซึงทีมีพืนฐานมา
จากองค์กร มิใช่เกิดจากความตอ้งการภายในตวัหรือความตอ้งการของตวับุคคล กล่าวโดยสรุป 
ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นสิงบ่งชีถึงความทุ่มเทและความพยายามของพนกังานในการปฏิบติังาน 
เพือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตลอดจนเป็นตวับ่งบอกถึงอตัราการลาออก การขาดงานและการมา
ทาํงานสายของพนกังานในองคก์รดว้ย และเมือพิจารณาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั 
เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นรายด้านสามารถนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปรายผลได้
รายละเอียดดงัต่อไปนี 

ด้านความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.90 
เนืองจากพนักงาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจทุกครังทีได้
บอกเล่าเกียวกบัองค์กรของท่านต่อผูอื้น คิดวา่เป็นความภาคภูมิใจทีท่านเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 
และคิดวา่ไม่พอใจถา้มีบุคคลอืนมาวิจารณ์องคก์ร ดงันนัจึงทาํให้การไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นความภาคภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.97 เนืองจากพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีภูมิใจทุกครังทีท่านไดรั้บการเลือน
ตาํแหน่ง ภูมิใจทุกครังทีองคก์รมอบหมายงานสําคญัให้ และภูมิใจทุกครังทีไดเ้ป็นตวัแทนของฝ่าย
เสนอผลงานต่อผูบ้ริหาร และจะมกัไดรั้บการชืนชมในผลงาน ดงันนัจึงทาํให้การไดรั้บการยอมรับ
นบัถืออยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.51 เนืองจากพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความรู้สึกผกูพนักบับริษทัมากจน
ไม่คิดจะลาออกไปอยูบ่ริษทัอืน ถา้ตอ้งออกจากงานช่วงเวลาหนึงเนืองจากความจาํเป็นบางอยา่งจะ
กลบัมาทาํงานทีบริษทันีอีก ความตงัใจจะทาํงานทีบริษทันีจนกวา่จะเกษียณอายุ และความตงัใจจะ
ทาํงานกบับริษทันีต่อไปถึงแมว้า่จะมีบริษทัอืนเสนอเงินเดือน และผลประโยชน์อืนใดทีมากกวา่ก็
ตาม ดงันนัจึงทาํใหก้ารไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก 
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4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน 
ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพสมรส มีรายละเอียดดงันี 

4.1 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีเพศแตกต่างกนัมีแรงจูงใจ
ในการทํางานทังโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นเพศเป็นสิง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วาสนา พฒันานนัทช์ยั (2553) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
สํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ผลการวิจยัพบว่า พนกังานทีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานต่างกนั โดยพบวา่ในภาพรวมพนกังานเพศชายกบัพนกังานเพศหญิงมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่านโยบายของ
สํานักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์ปรารถนาให้บุคลากรของสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยทุ์กคนมีประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน 
และการครองชีวิตส่วนตวับนรากฐานของความพอเพียงอย่างเท่าเทียมกนั มีการใช้บญัชีเงินเดือน
เดียวกนั และมีหลกเกณฑ์การให้สวสัดิการแก่พนกังานทุกคนเหมือนกนั จึงทาํให้พนกังานทุกคน
ไม่วา่จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 

4.2 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุแตกต่างกนัมีแรงจูงใจ
ในการทาํงานทงัภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นอายุเป็นสิงทีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคลทีมีอายุมากขึน
จะมีความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกวา่บุคคลทีมีอายุนอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชูเกียติ ยิมพวง (2554) ได้ศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา บริษทั 
บางกอกกล๊าส จาํกดั โรงงานปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานมีเป้ าหมายในชีวิตไม่เหมือนกนั 
คือ ตอ้งการประสบความสําเร็จในหนา้ทีการงาน การไดรั้บการ ยอมรับจากเพือนรวมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน และไดรั้บผลตอบแทนเหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถ จึงทาํให้พนกังานทีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจแตกต่างกนั อายุทีแตกต่างกนัมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานเกียวกบัแรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วกนา้แตกต่าง
กนั เนืองจากอายุมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในการทาํงานจึงมีผลในดา้นการยอมรับนบัถือ
และดา้นความกา้วหนา้ 

4.3 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั
มีแรงจูงใจในการทาํงาน ทงัภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติซึงไม่
สอดคลองกบัสมมติฐานทีตงัไว ้เนืองจากปัจจุบนังานส่วนใหญ่จะรับพนกังานเขา้ทาํงานขนัตาํใน
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ระดบัปริญญาตรี จึงทาํให้พนกังานมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ซึงมีผลทาํให้แรงจูงใจใน
การทาํงานไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภณวิชญ ์บวับานพร้อม (2551)ไดศึ้กษา
เรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานบริการลูกคา้ทางโทรศพัท ์บริษทั ทรู คาร์
ปอเรชนัจาํกดั (มหาชน) การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือศึกษาความสัมพนัระหว่างปัจจยัด้าน
ลกัษณะของงานทีปฏิบติัและปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานกบัความผูกพนัภายในองค์กร
ตลอดจนศึกษาระดบัของความผกูพนัของพนกังานลูกคา้ทางโทรศพัทบ์ริษทั ทรู คาร์ปอเรชนัจาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษาทีต่างกนัมีลกัษณะการปฏิบติังานทีไม่ต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

4.4 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัเงินเดือนแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการทาํงาน ทังภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซึง
สอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงัไว ้เนืองจากรายไดที้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ดงันนับริษทัฯ จึงควรให้ความสําคญักบัเรืองของค่าตอบแทนโดยอาจเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจทีอยู่ในประเภทเดียวกนั เพือรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กบัองค์กรต่อไป ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของชูเกียติ ยิมพวง (2554) ได้ศึกษาเรืองแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 
บริษทั บางกอกกล๊าส จาํกดั โรงงานปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่าค่าตอบแทนเป็นสิงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทีสาํคญัขอ้หนึงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 

4.5 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังาน
แตกต่างมีแรงจูงใจในการทาํงาน ทงัภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว  ้อธิบายได้ว่าพนักงานทีมีระดับตาํแหน่งจะเป็นตัวแสดง
สถานภาพทางการทาํงาน เพราะเมือบุคคลนนัมีตาํแหน่งหนา้ทีสูงมากขึน การไดรั้บการมอบหมาย 
และอาํนาจในการตดัสินใจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะมีมากขึนตามไปด้วย จึงมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานทีแตกต่างกนั ซึงสอดคล้องกบัการวิจยัของ วราภรณ์ รัตนอาชาไนย (2548) ได้ศึกษาเรือง
องค์ประกอบทีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เครืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศึกษาเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี) 
ผลการวจิยัพบพนกังานทีมีตาํแหน่งต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานและสภาพ
การทาํงาน ดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บ ดา้นความมนัคง ดา้นความเจริญกา้วหน้า ดา้นความสัมพนัธ์
กบัหัวหน้างานและเพือนร่วมงาน และดา้นทวัไป แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั 
0.05 ส่วนดา้นอืนๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั 0.05 

4.6 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
แตกต่างมีแรงจูงใจในการทาํงาน ทงัภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
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ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังานระยะเวลา
เพิมมากขึนจะเสริมทกัษะในการปฏิบติังาน มีความชาํนาญในสายงานทีตนเองปฏิบติัจึงมีแรงจูงใน
ในการทาํงานมากขึนด้วย ซึงสอดคล้องกบัการวิจยัของสุพรรณี พรหมชัย (2556) ได้ศึกษาเรือง
ปัจจยัทีมีผลต่อทศันคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลการวิจยัพบความแตกต่างในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสจาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังานทศันคติ
โดยรวมของเจา้หนา้ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําาคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนแรงจูงใจและ
ผลสัมฤทธิในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนั 

4.7 พนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) ทีมีสถานภาพแตกต่างมี
แรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติซึงไม่สอดคลองกับ
สมมติฐานทีตงัไว  ้อธิบายว่าสถานภาพในปัจจุบนัไม่ผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน เพราะทุก
สถานภาพมีความตงัใจในการทาํงานอยา่งเสมอภาพกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของไพฑูรย ์วงศ์
เวชวินิต (2556) ได้ศึกษาเรืองความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังานของหัวหน้าสถานี
อนามัยที มีต่อผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการการแพทย์และ
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบความสัมพนัธ์ระหวาง
ลักษณะส่วนบุคคล  ความพึงพอใจ  กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของ
หัวหน้าสถานีอนามัย  คือ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  และตําแหน่งงานปัจจุบัน  มี
ความสัมพนัธ์กบความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ สมรส อายุราชการใน
ตาํแหน่งหวัหน้าสถานีอนามยั มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน 
ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน ระยะเวลาปฏิบติังาน และสถานภาพสมรส มีรายละเอียดดงันี 

5.1 พนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีเพศแตกต่างกันมีความ
ผูกพนัต่อองค์กร ทงัโดยภาพรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นเพศเป็นสิง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ไดศึ้กษาเรืองความผูกพนัต่อองคก์าร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียน
อิสลามสันติชน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานทีมีเพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร โดยพบว่าใน
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ภาพรวมพนักงานเพศชายกบัพนักงานเพศหญิงมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

5.2 พนักงานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีอายุแตกต่างกันมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ทงัภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ตวัแปรดา้นอายุเป็นสิงทีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคลทีมีอายุมากขึน
จะมีความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกวา่บุคคลทีมีอายุนอ้ย ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนูรีมนั ดอเลาะ (2556) ไดศึ้กษาเรืองความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร์ ผลการวิจยัพบว่าการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารจาํแนกตามอายุ พบวา่โดย
ภาพรวมพนกังานมีความผูกพนัแตกต่างกนั ซึงบุคลากรทีมีอายุมากจะมีความผูกพนัต่อองค์การ
มากกวา่บุคลากรทีมีอายุนอ้ย เพราะอายุเป็นสิงทีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลทีมีอายุมากขึน
จะมีความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลทีมีอายุน้อย และยิงอายุมากขึนก็จะ
พบวา่สมาชิกองคก์ารจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง 

5.3 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั
มีความผกูพนัต่อองคก์ร ทงัภาพรวมและเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติซึงไม่
สอดคลองกับสมมติฐานทีตงัไว  ้เนืองจากจดันโยบาย และสวสัดิการองค์กรมีความเสมอภาพ
พนกังานมีความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึงขององคก์าร และทาํให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาต จิวิริยะวฒัน (2549)ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การของพนักงาน: ศึกษากรณี พนกังานสํานกังาน บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
การวจิยัครังนีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของระดบัการศึกษาพนกังานทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
จะมีความผูกพนัต่อองคก์ารต่างกนั พนกังานทีมีการศึกษานอ้ยจะมีความผกูพนัต่อองค์กรมากกว่า 
พนกังานทีมีระดบัการศึกษาสูง กล่าวคือ พนกังานทีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมปลายและตาํกว่า
จะมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า พนักงานทีมีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี, ระดับ
ปริญญาโท และสูงกวา่ และพนกังานทีมีระดบัการศึกษา ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จะมีความผกูพนั
ต่อองคก์ารสูงกวา่พนกังานทีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

5.4 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระดบัเงินเดือนแตกต่างกนัมี
ความผูกพันต่อองค์กร ทังภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่เงินเดือนหรือค่าตอบแทน คือค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีองคก์ร
จ่ายให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ค่าใช้จ่ายนีอาจจ่ายเป็นรูปตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินก็ได้ เพือตอบแทนการ
ปฏิบติัตามหน้าทีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวญั
กาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีขึน ซึงจะ
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นาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงาน และสร้างความผกูพนัต่อองคก์รในทีสุด แต่เนืองจากพนกังาน
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตามโครงสร้างองค์กรจึงทาํให้
เกิดความแตกต่างกันในเรืองอัตราเงินเดือน จึงมีความผูกพนัต่อองค์กรทีแตกต่างกัน ซึงไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของธนธีรภทัร วงษ์ไทย (2555) ได้ศึกษาเรืองความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรีทีมีอตัราเงินเดือนต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนักล่าวคือ บุคลากรทีมีอตัรา
เงินเดือนสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่บุคลากรทีมีอตัราเงินเดือนตาํกวา่ ซึงจากผลการวิจยั
พบว่า อตัราเงินเดือน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรี และได้รับอตัราเงินเดือนมากน้อยต่างกันจะมีผลกับความผูกพนัต่อองค์การ ซึงปัจจยั
ทางด้านอตัราเงินเดือนถือว่าเป็นปัจจยัขนัพืนฐานเป็นความตอ้งการพืนฐานของมนุษย  ์และเป็น
ปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพนัเป็นอย่างดี และอาจเป็นเพราะว่าอตัราค่าจา้งเป็นปัจจยัสําคญัประการ
หนึงต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงาน โดยเฉพาะเมือบุคลากรมีความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความเท่าเทียมกบัคน
อืนๆ ในอาชีพเดียวกนั หรือจาํนวนเงินทีไดไ้ม่เพียงพอกบัการสร้างสถานภาพในอนาตค 

5.5 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งในการปฏิบติังาน
แตกต่างแรงจูงใจในการทาํงาน ทงัภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติซึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่พนกังานทีมีระดบัตาํแหน่งจะเป็นตวัแสดงสถานภาพ
ทางการทาํงาน เพราะเมือบุคคลนันมีตาํแหน่งหน้าทีสูงมากขึนเท่าไหร่ การได้รับการยกย่อง 
ยอมรับ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น อาํนาจในการตดัสินใจ ตลอดจนสิทธิการบงัคบับญัชาก็จะมา
ขึนตามไปด้วย ซึงเป็นเพียงการระบุถึงสถานะของหน้าทีพนักงานแต่ละบุคคล ดงันันพนักงาน 
บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่
แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของธนธีรภทัร วงษไ์ทย (2555) ไดศึ้กษาเรืองความผกูพนัต่อ
องค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี ผลการวิจัยพบตําแหน่งงาน จาก
ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีทีมีตาํแหน่งงานต่างกนัไม่มีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การ ซึงจากการวิจยัพบว่า ตาํแหน่งงานผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง 
และระดบัปฏิบติัการไม่มีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซึงอาจจะมีผลมาจากองค์การบริหารส่วนจง
หวดันนทบุรีเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในตาํแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนจงหวดันนทบุรีในทุกระดบัของตาํแหน่งงาน 

5.6 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
แตกต่างมีความผกูพนัต่อองคก์ร ทงัภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติซึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้่าระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังานระยะเวลา
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เพิมมากขึน จะเกิดความคุน้เคยกบัสิงแวดล้อมขององค์กร ซึงการทาํงานในองค์กรของบุคคลที
ทาํงานในองค์กรนานเท่าได ก็จะทาํให้เกิดความสะสมความรู้สึกผูกพนัธ์ต่องค์กร แต่ เนืองจาก 
บริษทั  เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีระบบการสร้างความเป็นครอบครัวให้กบัพนกังานตงัแต่
เริมเขา้มาร่วมงาน บริษทัฯ มีความใกล้ชิดในชีวิตประจาํวนั มีชือเสียง และประวติัความเป็นมา
เกียวขอ้งกบัคนไทยในทุกเพศทุกวยัมานาน จึงทาํใหพ้นกังานทีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของอภิชาต จิวริิยะวฒัน(2549) ไดศึ้กษา
เรืองศึกษากรณีพนักงานสํานกังาน บริษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า
ระยะเวลาทีปฏิบติังาน (อายงุาน) นนั พนกังานทีมีอายุงานมาก จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่
พนกังานทีมีอายุงานนอ้ย โดยพนกังานทีมีอายุงาน 20 ปีขึนไปจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ 
พนกังานทีมีอายงุาน 5 ปีขึนไป – 10 ปี, และ ต่ากวา่ 2 ปี ส่วนพนกังานทีมีอายุงาน 10 ปีขึนไป – 20 
ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ พนกังานทีมีอายุงาน 5 ปีขึนไป -10 ปี ส่วนพนกังานทีมีอายุ
งาน 5 ปีขึนไป-10 ปี และ 2-5 ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ พนกังานทีมีอายุงานตาํกวา่ 2
ปี  

5.7 พนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) ทีมีสถานภาพแตกต่างมีความ
ผูกพนัต่อองค์กร ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติซึงไม่สอดคลองกบัสมมติฐาน
ทีตงัไว ้อธิบายวา่าพนกังานทีมีสถานภาพต่างกนัจะมีระดบัความผกูพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั 
ใช่วา่บุคลากรทีมีภาระครอบครัวแลว้ จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่คนโสด ทงันีเพราะภาระ
ทีต้องรับผิดชอบทาํให้ต้องการความมันคงในการทาํางานมากกว่า อีกทังมองงานของเขาใน
ทางบวกสามารถปรับตวัชีวิตครอบครัวให้เขา้กบังานไดดี้ กว่าจึงไม่ค่อยเปลียนงาน ยิงเมือตอ้งมี
ภาระเลียงดูบุตรเพิมอีก ก็ยิงพบวา่มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงขึน ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของนูรี
มนั ดอเลาะ (2556) ไดศึ้กษาเรืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ทีสถานภาพสมรสต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน
เป็นดา้นๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในงาน  ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และ
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความ
ภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ดา้นความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร และดา้นความ
ปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ร มีรายละเอียดดงันี 
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6.1 ดา้นความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์รของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงาน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึง
ขององคก์ร เป็นสิงทีสมาชิกในองคก์รมีความมนัใจทีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ตามหนา้ที
โครงสร้างหน้าความรับผิดของตนเอง และงานทีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เมือพนกังาน
รู้สึกวา่เป็นส่วนหนึงขององคก์รมากขึนเกิดความภาคภูมิใจทุกครังทีไดบ้อกเล่าเกียวกบัองคก์รของ
ท่านต่อผูอื้นวา่ตนเองเป็นสมาชิกของ บริษทั เบอร์ลี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  

6.2 ดา้นความภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองค์กรของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงาน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้อธิบายไดว้า่ของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งมีนยั
สําคยัทางสถิติ ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้หากองคก์รให้ความสําคญักบัพนกังาน โดยการ
ใหเ้กียติไวว้างใจใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร มอบหมายงานสาํคญัให้พนกังานรับผิดชอบปฏิบติัทุก
ครังทีประสบความสําเร็จ ผูบ้ริหารและเพือร่วมงาน และจะมกัไดรั้บการชืนชมในผลงานของ ยก
ยอ่งใหร้างวลั เช่นการเลือนตาํแหน่ง ปรับเงินเดือน จนพนกังานภูมิใจทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร
ทีองคก์รใหค้วามสาํคญักบัตวัพนกังาน 

6.3 ดา้นความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุค
เกอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อแรงจูงใจในการทาํงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตงัไว  ้อธิบายได้ว่าความรู้สึกว่าพนักงานมี
ความสําคญัต่อองคก์ร กล่าวคือเมือพนกังานเขา้ไปปฏิบติังานต่อองคก์รก็จะตอ้งเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร ถา้ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการจดัสรรสวสัดิการ เงินเดือน และผลประโยชน์อืนๆ มีความ
เหมาะสมเป็นทียอมกบัพนกังาน ตามความสาํเร็จในการปฏิบติังานในผลงานในความรับผิดชอบจน
ทุกคนยอมรับว่าองค์กรให้ความสําคัญกับสมาชิก จะทาํให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวรู้สึกมีความ
ผกูพนัธ์จนเป็นสาเหตุทาํให้พนกังานไม่อยากทาํงาน อยากเปลียนหรือลาออกจากงาน ซึงจะทาํให้
สูญเสียสามาชิกทีทีสาํคญัต่อองคก์รไป 

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภมิตร บวัเสนาะ 
(2546) ไดศึ้กษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของงาน ประสบการณ์ทาํงาน ความผกูพนัธ์ต่อ
องค์กร และความจงรักภกัดีต่อองค์การของขา้ราชการตาํรวจ สังกดักองบงัคบัการตาํรวจจราจร 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัลกัษณะงาน ซึงประกอบด้วย 5 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความ
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ผกูพนัต่องค์กรตามลาํดบั คือ ความหลากหลายของงาน ผลยอ้นกลบัของงงาน ความมีเอกลกัษณ์
ของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน งานมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นลกัษณะงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณีในการทํางาน ซึง
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร 3 ปัจจยั คือ ทศันคติต่อ
เพือนร่วมงานและองคก์ร ความรู้สึกวา่ตนเองมีความสําคญัต่อองคก์ร และความคาดหวงัทีจะไดรั้บ
การตอบสนองต่องคก์ร และปัจจยัดา้นประสบการณ์ ในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนธ์ทางบวก
กบัความผูกพนัธ์ต่อองค์กร ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานส่วนของทศันคติทีดีต่อเพือน
ร่วมงานและองคก์ร และความคาดหวดัทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รสามารถสร้างสมการ
เพือทาํนายความผูกพนัต่อองค์กรได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะปราง จนัทร (2552) ได้
ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพนัธ์ต่อองค์กรและแนวโน้มทีจะทาํงานต่อไปของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง การวจิยัครังนีมีจุดมุ่งหมายทีจะศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์กรและแนวโน้มทีจะทาํงานต่อไปของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง โดยศึกษาจาก
ปัจจัย 3 ปัจจัย คือปัจจัยด้านลักษณะบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉลีต่อเดือน ปัจจยัจูงใจ อนัไดแ้ก่ ความสําเร็จ
ของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในงาน และปัจจยัคาํจุน 
ประกอบด้วย  ความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน  นโยบายและการบริหาร  ความมันคงในงาน 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เงินเดือนและสวสัดิการ เพือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที
กาํหนดกบัความผูกพนัธ์ต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัคาํจุลโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัธ์ต่องค์กรโดยรวมของพนักงาน ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัคาํ
จุนด้านความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ด้านความมนัคงในงาน และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ ที
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และปัจจยัคาํจุนดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัตาํมาก ทีระดบันยัสาํคญั 0.01  
 
ประโยชน์จากการวจัิย 
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 

1.1 ผลการวจิยัครังนีทาํใหฝ่้ายบริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษทัทราบถึงผล
ของแรงจูงใจในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน เพือนาํไปพฒันาระบบการ
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ทาํงาน และนโยบายทีจะสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน และเกิดความจงรักภกัดี
ต่อองคก์ารทีตนปฏิบติังาน 

1.2 เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ พฒันาระบบการทาํงาน 
นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ เพือให้พนกังานรู้สึกว่าตวัเองมีความสําคญัต่อองค์กร และเป็นส่วน
หนึงของการเติบโตขององคก์ร  

1.3 การสร้างแรงงานสัมพนัธ์ การทาํใหพ้นกังานรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร การคิด
สร้างสรรคแ์ละเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นทีม ทาํให้ผูบ้ริหารจะตอ้งมีปรับเปลียนไปสู่บทบาทผูน้าํใน
รูปแบบใหม่ๆ เช่น เพิมบทบาทอาํนาจ และสร้างขีดความสามารถใหก้บัพนกังานมากขึน 

1.4 การส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวฒันธรรมองค์กรโดยมุ่งส่งเสริมให้พนกังานมี
ปฏิสัมพนัธ์ ความตอ้งการไมตรีสัมพนัธ์ และสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั ควบคู่ไปกบัการ
สร้างเป้าหมายชดัเจนทีส่งผลใหส้มาชิกภายในองคก์รรู้สึกวา่ประสบความสําเร็จในการทาํงาน และ
มุ่งทีความพึงพอใจของบุคคลเกียวกบัความตอ้งการความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน และความผูกพนัต่อ
องค์กร ความรู้สึกวา่ลกัษณะของงานทีปฏิบติั ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในงาน และการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์กนัความภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ความภูมิใจทีไดรั้บ
การยอมรับจากองค์กร และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงัภาพที  เมือไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาเรือง  “ความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน)” จึงพบลกัษณะกรอบแนวคิดในการวิจยัก่อให้เกิดบูรณาการทางทฤษฎีเกียวกบัความ
พอใจในงาน (Job Satisfaction), การผูกพนักบัองค์การ (Organizational Commitment) รวมถึง
คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of Work Life) และแรงงานสัมพนัธ์ (Employee Relations) ให้
พนกังานสามารถปฏิบติังานทีมีคุณภาพและทุ่มเทให้กบัองคก์ารอยา่งเต็มที องคก์รตอ้งหาวิธีการที
จะทาํใหบุ้คลากรแสดงศกัยภาพอยา่งแทจ้ริงออกมา การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานตอ้งมีการสร้าง
เป้าหมายทีชดัเจน เมือพนกังานประสบความสําเร็จในงานระดบัขนัต่างๆ อาจจะมอบของรางวลั 
การกล่าวชมเชยในทีสาธารณะชน การเลือนตาํแหน่งงาน หรือมอบหมายความรับผิดชอบทีสูงขึนที
แสดงถึงความไวว้่างใจ ทงันีเมือพนกังานรู้สึกว่าองค์กรมอบสิงดีๆ ต่างๆ ให้ตวัพนกังานจะรู้สึก
ภาคภูมิใจ  และเกิดความผกูพนัต่อองคก์รตามมาดว้ย 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 
1. การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรให้กับพนักงานต้อง

เริมตน้ทีการสรรหาบุคลากรทีมีความตงัใจ มีความสามารถเหมาะสมกบังานที เนืองจากทีผ่านมา
หลายองคก์รไม่มีกระบวนการสรรหาพนกังานทีเหมาะสม ทาํให้พนกังานพอทาํไปสักระยะหนึงก็
เริมเบือหน่ายการงานทีทาํ เพราะเป็นงานทีตนไม่ถนดั ซึงเป็นตวัปันทอนประสิทธิภาพการทาํงาน 
ขณะเดียวกันองค์กรต้องมีการสือสารความคาดหวงัให้กับบุคลากรรับรู้ ตลอดจนต้องมีผูที้มี
ความสามารถใหค้าํแนะนาํ ทีอาจเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานหรือรุ่นพีทีมีประสบการณ์ใน
การทาํงานเป็นทีปรึกษาให้กบัพนกังาน เพือถ่ายทอดและแลกเปลียนความรู้การทาํงานระหวา่งกนั 
ซึงการออกแบบสํารวจความผูกพนัต่อองค์กรเป็นสิงจาํเป็นทีหน่วยงานตอ้งมีการประเมินอยู่เป็น
ประจาํ โดยแบบสํารวจทีดีตอ้งไม่มีคาํถามทีละเอียดเกินไป เพราะอาจทาํให้ผูถู้กประเมินเกิดความ
เบือหน่ายในแบบสอบถาม แต่ตอ้งสามารถแบ่งกลุ่มคนทีมีความผูกพนัต่อองค์กรและไม่มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รออกจากกนัได ้ขณะเดียวกนัแบบสอบถามตอ้งสามารถยอ้นหลงัไดถึ้งเหตุปัจจยัที
ทาํใหค้นมีความเชือมนัในองคก์ร 

2. การวิจยัแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรให้กบัพนกังานในกรณีที
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และโครงสร้างทีหลากหลายนนัตอ้งมีการกาํหนดเครืองมือวดัแรงจูงใจใน
การทาํงานและความผูกพนัต่อองค์กรให้ชัดเจน เพราะผลการประเมินส่วนใหญ่ทีออกมาเป็น
ภาพรวมขององค์กร จะไม่สามารถลงไปถึงจุดของปัญหาได ้ดงันนัในการออกแบบประเมินความ
ศึกษาลกัษณะงาน กลุ่มประเภทงานหน่วยงาน ประเภทงานทีพนักงานปฏิบติั เพือให้เกิดความ
เหมาะสมในการนาํขอ้มูลไปใชแ้กไ้ขปัญหาไดต้รงจุดมากยงิขึน 
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แบบสอบถาม 
 
เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 

เบอร์ล ี     ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
 

 คําชีแจง แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือใชป้ระกอบการศึกษา เรือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ซึงเป็นประโยชน์ในการศึกษา และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาบุคคลกรใน
บริษัท  เบอร์ลี  ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ผู ้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอก
แบบสอบถามด้วยความคิดเห็นหรือความรู้สึกทีแท้จริงของท่านมากทีสุด  ข้อมูลทีได้จาก
แบบสอบถามในการศึกษาครังนี จะไม่มีผลเสียต่อท่านผูต้อบแต่ประการใดทงัสิน ผูว้ิจยัหวงัเป็น
อยา่งยงิวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีดว้ย 

  

 คําอธิบาย แบบสอบถามชุดนีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงันี 
ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ส่วนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านทีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี 

      

นายสมมาตร บางแสง 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คาํชีแจง กรุณาตอบคาํตอบโดยทาํเครืองหมาย  ลงใน � ของคาํตอบตามความเป็นจริง (เพียง
คาํตอบเดียว) 

 

1. เพศ 

� ชาย     � หญิง 

 

2. อาย ุ

� 18-30 ปี    � 31 – 40 ปี 

� 41- 50 ปี    � 51 ปีขึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษา 
� ตาํกวา่ปริญญาตรี   � ปริญญาตรี 

� ปริญญาโท    � สูงกวา่ปริญญาโท 
 

4. เงินเดือน 

� ตาํกวา่ 10,000 บาท   � 10,001 – 30,000 บาท 

� 30,001 – 50,000 บาท  �สูงกวา่ 50,001 บาท 

 

5. ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

� พนกังานชวัคราว   � พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

� หวัหนา้งาน    � ผูจ้ดัการ 

 

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน 

� นอ้ยกวา่ 5 ปี    � มากกวา่ 5 ปี - 10 ปี     

� มากกวา่ 11 ปี - 15 ปี   � มากกวา่ 15 ปีขึนไป 

. สถานภาพ 

� โสด     � สมรส   

� หมา้ย/ หยา่/ แยกกนัอยู ่ 
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ส่วนท ี2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกยีวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
คําชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงคาํตอบเดียว) 

5   หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยงิ 
4   หมายถึง เห็นดว้ย 

3   หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2   หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
ระดับความคิดเห็น 

     

ความสําเร็จในการทาํงาน  

1. ท่านมีโอกาสกําหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานใน
หนา้ทีของตนเองได ้

     

2. ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหา
ทีเกิดขึน 

     

3. ท่านสามารถทาํงานในความรับผิดชอบของตนไดเ้ป็น
อยา่งดี  

     

4. เ มือ เ กิดปัญหาในการทํางาน  ท่านทราบดีว่าควร
แกปั้ญหาอยา่งไร 

     

5. ท่านสามารถมองเห็นความสาํเร็จของงานไดช้ดัเจน      

ลกัษณะของงานทปีฏิบัติ  

6. ง า น ที ท่ า น ป ฏิ บั ติ อ ยู่ นั น มี ส่ ว น ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม
ความกา้วหนา้ของท่าน 

     

7. กฎ ระเบียบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานไม่จาํกดัความเป็น
อิสระในการปฏิบติังานของท่าน 

     

8. ผูบ้งัคบับญัชาให้มอบอาํนาจ และความเชือใจในการ
ปฏิบติังานในหนา้ทีความรับผดิชอบของท่าน 
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ส่วนท ี  (ต่อ) 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
ระดับความคิดเห็น 

     

9. ท่านสามารถระบุงานทีทาํอยู่ว่ามีลักษณะขนัตอนและ
วิธีการปฏิบติังานได ้

     

10. องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนวทางในการปฏิบติังาน 

     

ความรับผดิชอบ  

11. ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มทีในงานทีได้
รับผดิชอบ 

     

12. งานทีท่านรับผดิชอบนนัเป็นงานทีองคก์รใหค้วามสาํคญั      

13. งานทีท่านรับผิดชอบต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เตม็ที 

     

14. งานทีท่านรับผิดชอบนัน ผูบ้ังคบับัญชาให้ความสนใจ 
และความสาํคญั 

     

15. งานทีท่านรับผดิชอบเป็นงานทีนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร      

การได้รับการยอมรับนับถอื  

16. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเปิดโอกาสให้ท่านไดแ้สดงความ
คิดเห็นในงานทีรับมอบหมายอยา่งเตม็ที 

     

17. เพือนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน      

18. ท่านตังใจทํางานมากขึนเพราะได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

19. ความคิดเห็นของท่านไดรั้บการนาํไปปฏิบติัจริง      

20. ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู ้หนึงทีมีส่วนร่วมทําให้งานใน
องคก์รกา้วหนา้ 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
คําชีแจง : กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงคาํตอบเดียว) 

5   หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยงิ 
4   หมายถึง เห็นดว้ย 

3   หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2   หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

1   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ระดบัความคดิเห็น 

     

ความภาคภูมิใจทีรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององค์กร  

1. ท่านคิดว่าไม่พอใจ ถา้มีบุคคลอืนมาวิจารณ์องคก์รท่าน      

2. ท่านคิดว่าเป็นความภาคภมิูใจทีท่านเป็นส่วนหนึงของ
องคก์ร 

     

3. ท่านคิดว่าเป็นความภาคภมิูใจทุกครังทีไดบ้อกเล่า
เกียวกบัองคก์รของท่านต่อผูอื้น 

     

ความภาคภูมิใจทีได้รับการยอมรับจากองค์กร  

4. ท่านคิดว่าท่านภมิูใจทุกครังทีท่านไดรั้บการเลือน
ตาํแหน่ง 

     

5. ท่านคิดว่าท่านภมิูใจทุกครังทีองคก์รมอบหมายงาน
สาํคญัให้ 

     

6. ท่านคิดว่าท่านภมิูใจทุกครังทีท่านเป็นตวัแทนของฝ่าย
เสนอผลงานต่อผูบ้ริหาร และจะมกัไดรั้บการชืนชมใน
ผลงานของท่าน 

     

ความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององค์กร  

7. ท่านรู้สึกผกูพนักบับริษทัมากจนไม่คิดจะลาออกไปอยู่
บริษทัอืน 
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ส่วนท ี  (ต่อ) 
 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

8. ท่านตงัใจจะทาํงานทีบริษทันีจนกว่าจะเกษียณอาย ุ      

9. ท่านตงัใจจะทาํงานกบับริษทันีต่อไปถึงแมว้า่จะมี
บริษทัอืนเสนอเงินเดือน และผลประโยชน์อืนใดที
มากกวา่ก็ตาม 

     

10. ถา้ท่านตอ้งออกจากงานช่วงเวลาหนึงเนืองจากความ
จาํเป็นบางอยา่ง ท่านจะกลบัมาทาํงานทีบริษทันีอีก 

     

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้ตรวจเครืองมือวจัิย 
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