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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานบรษิัท ซโิน-ไทย เอน็จี

เนียริ ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกทางด้านพฤติกรรม ด้าน

ความรู้สกึ และด้านการรบัรู้ โดยจําแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ และแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่มี

ความสมัพนัธก์บัความความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน จํานวน 320 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติคิา่สมัประสทิธส์มัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 

1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 28-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี

ตําแหน่งงานเป็นระดบัเจ้าหน้าที่ มรีะยะเวลาปฏบิตังิานช่วงระหว่างตํ่ากว่า 1 ปี – 5 ปี และมรีะดบัเงนิเดอืน

ระหวา่ง 9,000 – 23,200 บาท 

 2. พนักงานมคีวามคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามเหน็ต่อ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น

ความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ดา้นสถานะทาง

อาชพี ดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นสภาพการทํางาน ดา้นความเป็นอยู่

สว่นตวั และดา้นความมัน่คงในงาน อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นเงนิเดอืน และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าใน

อนาคต อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม และดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ ดา้นการ

รบัรู ้อยู่ในระดบัมาก 

 4. พนกังานทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมและดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั ส่วนพนักงานทีม่อีายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รในดา้นรวม และดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ ดา้นการ

รบัรู ้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนพนักงานทีม่ ีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มคีวาม

ภกัดต่ีอองค์กรโดยรวมและด้านความรู้สกึแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ส่วนพนักงานที่มี

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ระดบัเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รในดา้นรวมและรายด้าน ได้แก่ ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ 

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

 5. แรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้านปจัจยัจูงใจและปจัจยัคํ้าจุน มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองคก์ร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 6. แรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัความภกัดต่ีอองคก์รดา้นพฤตกิรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 7. แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานกบัความภกัดต่ีอองค์กรด้านความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 8. แรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัความภกัดต่ีอองคก์รดา้นการรบัรู้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ความภกัด ีพนกังาน บรษิทั 

 

Abstract 

 

 This purpose of this research was to study the employee’s organization loyalty of Sino-Thai 

Engineering and Construction Public Company Limited in Bangkok Metropolis that performed in term of 

behavior, affective and cognitive dividing by demographic characteristics and job motivation relating to 

employees’ organization. The samples of this research consisted of 320 Thai employees working at Sino-

Thai Engineering and Construction Public Company Limited in Bangkok Metropolis. The instrument for 

data collection was a questionnaire. The statistical procedures for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, one-way analysis of variance, and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The research findings were as follows: 

 1. The majority of employees were female, aged between 28-35 years old, single, holding 

bachelor’s degree, working less than 1 year to 5 years, and having an income between THB 9,000 to 

23,200. 

 2. The majority of the employees had a high motivation toward the achievement, recognition, 

work itself, responsibility, advancement, interpersonal relation superior, subordinate and peers, policy and 

administration, work condition, personal life, and job security. The motivation for salary and possibility of 

growth was in a moderate level. 

 3. The majority of the employees had attitude toward overall organization loyalty and the 

aspects of behavior, affective, and cognitive at high levels. 

 4. The employees with different genders had different in loyalty toward overall organization 

loyalty and in the aspect of affective performed at the statistically significant level 0.05 and 0.01 

accordingly. The employees with different age, marital status, position, and duration of working time had 
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different in loyalty toward overall organization and the aspects of behavior, affective, and cognitive 

performed at the statistically significant level 0.01. The employees with different salary had different in 

loyalty toward overall organization and the aspects of behavior, affective, and cognitive performed at the 

statistically significant level 0.01. 

 5. The motivation in term of motive factor and hygiene factor had relationship with the loyalty 

toward the organization in the same direction at a low level at the statistically significant level of 0.01. 

 6. The motivation in term of behavior aspect had relationship with the loyalty toward employee’s 

organization loyalty of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited in Bangkok 

Metropolis in the same direction at a low level at the statistically significant level of 0.01.  

 7. The motivation in term of affective aspect had relationship with the loyalty toward employee’s 

organization loyalty of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited in Bangkok 

Metropolis in the same direction at a low level at the statistically significant level of 0.01. 

 8. The motivation in term of cognitive aspect had relationship with the loyalty toward employee’s 

organization loyalty of Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited in Bangkok 

Metropolis in the same direction at a low level at the statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Job Motivation, Loyalty, Employees, Organizations 

 

บทนํา 

การบริหารจัดการองค์กรให้มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในปจัจุบันนัน้ มีหลายปจัจัยที่มี

ความสําคญั ซึ่งผู้บรหิารในแต่ละองค์กรต่างให้ความสําคญัเพื่อที่องคก์รจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งและสามารถ

เตบิโตในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็นบัเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีผู่บ้รหิารนํามาใชใ้น

การบรหิารจดัการองคก์รการกาํหนดเป้าหมายขององคก์รทีช่ดัเจน ซึง่อาจรวมถงึการกาํหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ

ขององคก์ร เพื่อใหพ้นักงานในองคก์รสามารถปฏบิตังิานไดโ้ดยยดึเป้าหมายเดยีวกนัทัง้ระบบ นํามาซึง่ผลผลติที่

ตรงตามความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย เชน่ ลกูคา้ คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ ผูข้ายปจัจยัการผลติ พนกังาน เป็นตน้ 

การคาํนึงถงึการบรหิารจดัการองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามหลกัการพืน้ฐานของปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็

ขององค์กรนัน้ นอกจากจะให้ความสําคญักบัองค์ประกอบภายนอกองค์กร สภาพการแข่งขนั การจดัการด้าน

นวตักรรม ตลอดจนการบริหารจัดการทางด้านการเงินแล้ว องค์ประกอบภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ทรพัยากรมนุษย ์นัน้ นบัเป็นปจัจยัสาํคญัทีม่สีว่นในการขบัเคลือ่นองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิ

การพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนือกีด้วย ดงันัน้ผู้บรหิารในหลายองค์กรจงึมุ่งเน้นที่จะปรบัปรุงและพฒันา

แหล่งทรพัยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ ทัง้ยงัสร้างเสริมทกัษะ ประสบการณ์ เพื่อจะได้แข่งขนักบัคู่แข่งใน

ภาคอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

คุณภาพของบุคลากรในองค์กรมีส่วนสําคญัในการปฏบิตัิงานให้องค์กรประสบความสําเรจ็อย่างมาก 

ดงันัน้การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองคก์ร จงึเป็นสิง่ทีห่ลายองคก์รลว้นใหค้วามสาํคญัมากขึน้เรื่อยๆ ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากการสรา้งแผนพฒันาบุคลากรต่างๆ โครงการฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถใหแ้ก่บุคลากร

ของตน ที่แต่ละองค์กรจดัขึน้ ทัง้น้ี การทีบุ่คลากรจะสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สาํเรจ็ลุล่วงตาม

เป้าหมายขององคก์รนัน้ การร่วมมอื ร่วมแรง พร้อมกบัการทุ่มเทและเสยีสละในการปฏบิตัิงานของบุคลากรจงึมี

สว่นสาํคญัควบคูก่นัมา นอกจากน้ีแรงจงูใจในการปฏบิตังิานอนัรวมถงึความสาํเรจ็ของงาน ความรบัผดิชอบ การ
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ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ นโยบายและการบริหาร การปกครองของผู้บังคับบัญชา 

สมัพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน เหล่าน้ีจึงเป็นปจัจยัที่

เสรมิสรา้งการทุม่เทและเสยีสละเพือ่องคก์รอกีดว้ย 

 สิง่สาํคญัอกีประการหน่ึงคอื การรกัษาไวซ้ึง่พนักงานทีม่คีุณภาพ เพื่อเสรมิสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร 

และสามารถทาํไดโ้ดยอาศยักระบวนการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดงักล่าวและสามารถพฒันาไปสูค่วามภกัดี

ต่อองคก์รในทีส่ดุ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาหาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัความภกัดี

ต่อองค์กร ด้วยความเชื่อมัน่ว่าแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานนัน้ มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญักบั

ความภกัดขีองพนักงานที่มต่ีอองค์กร  ซึง่จากการศกึษาของฮอยและรสี ์(Hoy and Rees, 1974) ทีไ่ดศ้กึษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างความจงรกัภกัดขีองครกูบัพฤตกิรรมของครูใหญ่ และสามารถสรุปเครื่องชีว้ดัความภกัดเีป็น 

3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้ ทัง้น้ี หากแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของพนกังาน ซึง่รวมถงึการแสดงออกดา้นความภกัดต่ีอองคก์รตามการศกึษาของฮอย

และรสีแ์ลว้นัน้  การวจิยัในครัง้น้ีจะสรา้งคุณประโยชน์ใหเ้กดิไม่เฉพาะเพยีงแต่บรษิทัฯ ทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิานอยู่ แต่ยงั

สง่ผลต่อหน่วยงาน องคก์ร และบรษิทัอื่นๆ ทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้เรื่องแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ในดา้นการปรบัปรุง 

ตลอดจนการบรหิารจดัการดา้นการมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัด ทําใหพ้นักงานสามารถปฏบิตัิงานดว้ย

ความเตม็ใจ และมคีวามสขุ สง่ผลใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้บรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานบรษิัท ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกทางด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สกึ และด้านการรบัรู้ โดย

จาํแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาถึงแรงจูงใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลา

ปฏบิตังิาน ระดบัเงนิเดอืน 

1.2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

1.2.1 ปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ของงาน การไดร้บัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงาน ความ

รบัผดิชอบ ความกา้วหน้า 

1.2.2 ปจัจยัคํ้าจุน ได้แก่ เงนิเดอืน โอกาสที่จะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต ความสมัพนัธ์กบั

ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชพี การปกครองของผู้บงัคบับญัชา นโยบาย

และการบรหิาร สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่ว่นตวั ความมัน่คงในงาน 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความภกัดต่ีอองคก์ร 

2.1 ดา้นพฤตกิรรม 

2.2 ดา้นความรูส้กึ 

2.3 ดา้นการรบัรู ้
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สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนักงานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ระดบัเงนิเดอืนแตกต่าง

กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 

 2. แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังาน บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็

จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) กล่าวว่า คนที่มีลกัษณะ

ประชากรศาสตรต่์างกนั จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 

  1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศ

หญงิมแีนวโน้มมคีวามตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกวา่เพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไมไ่ดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะ

สง่และรบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามตอ้งการจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่ง

ขา่วสารนัน้ดว้ย 

  2. อายุ เป็นปจัจยัทีท่ําใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนทีอ่ายุ

น้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนิียม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมากในขณะคนที่อายุมาก

มกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษนิ์ยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแงร่า้ยกวา่คนทีม่อีายนุ้อย เน่ืองมาจากผา่น

ประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ือ่มวลชนกต่็างกนั คนทีม่อีายมุากมกัจะใชส้ือ่เพื่อแสวงหาขา่วสาร

หนกัๆ มากกวา่ความบนัเทงิ 

  3. การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามคดิ คา่นิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนัคนทีม่ี

การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอยา่งมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะ

เป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาตํ่ามกัจะใชส้ื่อประเภท

วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์

แต่หากมเีวลาจาํกดักม็กัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกวา่ประเภทอืน่ 

  4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล 

มอีทิธพิล อย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิ

คา่นิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทฤษฎีสองปจัจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg’s Two-Factor Theory) Frederick Herzberg, Mausener and Synderman (เสนาะ ตงิเยาว,์ 2544: 

215-216) เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาขึน้มาโดยการสอบถามคนเป็นรอ้ยๆ คน ดว้ยคําถามว่า เมื่อไรมคีวามพอใจในการ

ทํางาน และงานทีท่ํานัน้ทําใหเ้กดิการจูงใจ กบั เมื่อไรทีรู่ส้กึไม่พอใจในการทํางานซึง่งานนัน้ไม่จูงใจให้อยากทํา 

เมื่อพบคําตอบว่า คนเหล่านัน้มีความพอใจในการทํางาน เขาเรียกปจัจัยนัน้ว่า ปจัจัยที่สร้างความพอใจ 

(Motivation Factor) และเมื่อพบคําตอบว่า คนไม่มคีวามพอใจในการทํางาน เขาเรยีกปจัจยันัน้ว่าเป็นปจัจยัที่

จําเป็น (Hygiene Factor) ได้แก่ ปจัจยัจูงใจ (Motivation factor) มี 5 ด้าน ได้แก่ ความสําเร็จในงาน 

(Achievement) การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) ลกัษณะของงาน (Work itself) ความรบัผดิชอบ 

(Responsibility) และความก้าวหน้า (Advancement) ส่วนปจัจยัประการที่ 2 คอื ปจัจยัคํ้าจุน (Maintenance 

factor) หรอือาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ปจัจยัสุขอนามยั (Hygiene factor) ม ี9 ด้าน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน (Salary) 

โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อน
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ร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) สถานะทางอาชพี (Status) การปกครอง

บงัคบับญัชา (Supervision Technical) นโยบายและการบรหิาร (Policy and Administration) สภาพการทํางาน 

(Work Condition) ความเป็นอยูส่ว่นตวั (Personal Life) ความมัน่คงในงาน (Job Security) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความภกัดี ทฤษฎีเกี่ยวกบัความผูกพนัในองค์การของ แอลเลน และเม

เยอร์ (Allen, & Meyer, 1990: 1-18) ไดส้รุปแนวคดิไว้เป็น 3 กลุม่ คอืแนวคดิทางด้านทศันคต ิแนวคดิด้าน

พฤตกิรรม และแนวคดิทางดา้นทีเ่กีย่วกบัความถกูตอ้ง หรอืบรรทดัฐานของสงัคม  

 เครือ่งชีว้ดัความจงรกัภกัดจีาํแนกเป็นดา้นไดด้งัน้ี (Hoy & Rees; 1974: 274-275) 

 1) ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก (Behavioral aspect) 

- ความไมอ่ยากยา้ยไปจากหวัหน้า 

- ความตอ้งการทีจ่ะยา้ยตามหวัหน้า เมือ่หวัหน้ายา้ยไปทีอ่ืน่ 

 2) ดา้นความรูส้กึ (Affective aspect) 

- ความรกัทีจ่ะทาํงานกบัหวัหน้า 

- ความพงึพอใจในหวัหน้า 

 3) การรบัรูโ้ดยไม่สงสยัผูนํ้าของตน (Cognitive aspect) 

- ความเชื่อมัน่และไวว้างใจในหวัหน้า 

- ความเชือ่ถอืในหวัหน้าแมค้นอืน่จะมปีฏกิริยิาต่อการตดัสนิใจของหวัหน้า 

- ความรูส้กึวา่หวัหน้ายนิดรีบัผดิชอบแทนเมือ่ตวัเองบกพร่อง 

- ความรูส้กึโดยตรงว่ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอหวัหน้า 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ขอบเขตของการวจิยัน้ีคอื การศกึษาถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และแรงจูงใจในการปฏบิตังิานทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ ่ง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชต้วัชีว้ดัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานตามทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบริก์ 

(Herzberg’s Two-Factor Theory) ซึง่แบ่งเป็นปจัจยัจูงใจ (Motivation Factor) 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความสาํเรจ็ใน

งาน (Achievement) 2. การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) 3. ลกัษณะของงาน (Work itself) 4. ความ

รบัผดิชอบ (Responsibility) และ 5. ความกา้วหน้า (Advancement) ปจัจยัคํ้าจุน (Hygiene Factor) 9 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. เงนิเดอืน (Salary) 2. โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 3. ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) 4. สถานะ

ทางอาชพี (Status) 5. การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision Technical) 6. นโยบายและการบรหิาร (Policy 

and Administration) 7. สภาพการทํางาน (Work Condition) 8. ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) 9. ความ

มัน่คงในงาน (Job Security) 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั พนักงานของ บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,292 คน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั พนักงานของ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึเลอืกใชว้ธิกีารคํานวณจาก

สตูรการคํานวณในการกําหนดกลุ่มตวัอย่าง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2548: 182 -183) โดยใชร้ะดบัความ

เชื่อมัน่ที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตวัอย่างร้อยละ 5 โดยใช้สูตรของ ยามาเน 

(Yamane) กลุ่มตวัอย่างทีค่าํนวณไดเ้ท่ากบั 305 คน และผูว้จิยัเพิม่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอกี 5% เทา่กบั 15 คน ทาํ
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ใหข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ี เทา่กบั 320 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratified 

random sampling) และวธิกีารสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั 

1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี

ตําแหน่งงานเป็นระดบัเจ้าหน้าที่ มรีะยะเวลาปฏบิตัิงานช่วงระหว่างตํ่ากว่า 1 ปี – 5 ปี และมรีะดบัเงนิเดอืน

ระหวา่ง 9,000 – 23,200 บาท 

 2. พนักงานมคีวามคดิเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามเหน็ต่อ

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น

ความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ดา้นสถานะทาง

อาชพี ดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นสภาพการทํางาน ดา้นความเป็นอยู่

สว่นตวั และดา้นความมัน่คงในงาน อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นเงนิเดอืน และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าใน

อนาคต อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม และดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ ดา้นการ

รบัรู ้อยู่ในระดบัมาก 

 4. พนักงานทีม่ ีเพศ แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมและดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั ส่วนพนักงานที่มอีายุ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รในดา้นรวม และดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ ดา้นการ

รบัรู้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนพนักงานที่ม ีระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มคีวาม

ภกัดต่ีอองค์กรโดยรวมและด้านความรู้สกึแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ส่วนพนักงานที่มี

ระดบัเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รในดา้นรวมและรายด้าน ได้แก่ ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ 

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

 5. แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านปจัจยัจูงใจและปจัจยัคํ้าจุน มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองค์กร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 6. แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานกบัความภกัดต่ีอองคก์รด้านพฤติกรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 7. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานกบัความภกัดต่ีอองค์กรด้านความรู้สกึ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 8. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกบัความภักดีต่อองค์กรด้านการรบัรู้ มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีต่อ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานบรษิัท ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ที่มี

ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏบิตัิงาน 

ระดบัเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร แตกต่างกนั 

 เพศ พบว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กรโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยทีเ่พศชายมคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมมากกว่าเพศ

หญงิ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเพศชายมคีวามกระตอืรอืรน้ในการแข่งขนัสงู มคีวามมัน่ใจในวชิาชพีของตนเองจากการ

ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิงานที่สําคัญ มีการแสวงหาหนทางสู่ความสําเร็จ กล้าตัดสนิใจโดยคํานึงถึงเหตุผล

มากกว่าความรู้สกึของผู้ร่วมงาน และคาดหวงัการได้รบัผลตอบแทนที่สูงกว่า ในขณะที่เพศหญิง มคีวามรู้สกึ

อ่อนไหว ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพชวีติ มคีวามเหน็ใจในสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ สภุาพอ่อนโยน และอาจไมต่อ้งการ

ผลตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ฮอฟสตที อ้างองิใน วราภรณ์ พรมทา (2557: 18-19) 

เรื่อง VSM: Value Survey Module (Hofstede, 1987) ทีพ่บว่า ลกัษณะของวฒันธรรมในดา้นลกัษณะของความ

เป็นชายและความเป็นหญงินัน้ มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม ซึง่ลกัษณะของเพศชาย หมายความถงึ 

ลกัษณะทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่าเป็นลกัษณะของชายคอื ความกา้วรา้ว ชอบการแข่งขนั มคีวามแขง็แรง ใหค้วามสาํคญั

กบัเงนิทองสิง่ของ และความสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ส่วนเพศหญงิจะใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพชวีติ ความสุภาพ

อ่อนโยน ความเหน็อกเหน็ใจ ความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

 อายุ พบว่า พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยพนักงานที่มอีายุตัง้แต่ 52 ปี ขึน้ไป มคีวามภกัดใีนองค์กรโดยรวมมากกว่ากลุม่อื่นๆ เน่ืองจาก

พนักงานที่มีอายุตัง้แต่ 52 ปี ขึ้นไป เป็นช่วงอายุของบุคคลที่มีข้อจํากัดในการเปลี่ยนงาน ประกอบกับมี

ภาระหน้าที่ในครอบครวั ต้องรบัผดิชอบ จงึต้องการหน้าที่การงานทีม่ ัน่คง เพื่อดูแลรบัผดิชอบภาระต่างๆ ของ

ครอบครวัได ้ทําใหพ้นักงานในกลุ่มดงักล่าวมคีวามภกัดต่ีอองคก์รมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สามารถ ศภุรตัน์อาภรณ์ (2544: 24-26) ทีศ่กึษาเรื่องความพงึพอใจในงาน และคุณภาพชวีติของการทํางาน

ในมหาวทิยาลยั ซึง่ผลการวจิยัพบว่า อายุมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร กล่าวคอื คนทีม่ี

อายมุากจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่คนทีม่อีายนุ้อย 

 สถานภาพสมรส  พบว่า พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพนกังานทีอ่ยูใ่นสถานภาพสมรส /อยูด่ว้ยกนั /หยา่รา้ง /หมา้ย /แยกกนั

อยู่ มคีวามภกัดใีนองค์กรมากกว่าพนักงานที่อยู่ในสถานภาพโสด เป็นเพราะพนักงานที่มสีถานภาพสมรส อยู่

ดว้ยกนั หยา่รา้ง หมา้ย หรอืแยกกนัอยู ่จะมภีาระความรบัผดิชอบทีต่อ้งดแูลมากกวา่คนโสด อกีทัง้ยงัเป็นขอ้จาํกดั

ในการย้ายทีท่ํางาน ซึ่งต่างจากพนักงานที่มสีถานภาพโสด ที่ภาระในการรบัผดิชอบครอบครวัยงัมน้ีอย ทําให้มี

อสิระ ไมย่ดึตดิกบังาน และมคีวามตอ้งการทา้ทายต่อสิง่ใหม่ๆ  และไมก่ลวัทีจ่ะหาโอกาสในการเปลีย่นหรอืยา้ยงาน

ทีต่อบสนองความตอ้งการของตวัเองมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัเนตรนภา นนัทพรวญิ� ู(2551) ทีศ่กึษาเรื่องความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบรษิทัเซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จาํกดัโดยรวมแตกต่างกนั โดยพนกังานที่

มสีถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่รา้ง มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารสงูกวา่พนกังานทีม่สีถานภาพโสด 

 ระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รในดา้นความรูส้กึ

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและ

พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมคีวามภกัดต่ีอองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีเน่ืองจากความภกัดต่ีอองคก์รของผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรมีภีาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ
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ต่อครอบครวั ทัง้ยงัตอ้งการความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน และนบัเป็นขอ้จาํกดัของการแสวงหาโอกาสในการยา้ยที่

ทาํงานใหมด่ว้ยวฒุทิางการศกึษา ในขณะเดยีวกนัผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอองคก์ร

มากกว่าผูท้ีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตร ีเพราะมคีวามรูส้กึผูกพนัต่อวชิาชพีของตนเองซึง่แสดงออกให้เหน็ผ่านทาง

ความคดิ ความรูส้กึ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ เฮอรบนิิค และออตโต อ้างองิใน สามารถ ศุภรตัน์อาภรณ์ 

(2544: 24) เรือ่ง Administrative Science Quarterly ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ คนทีม่กีารศกึษาตํ่าจะมคีวามผกูพนัต่อ

องค์การสูงกว่าคนที่มกีารศึกษาสูง เน่ืองจากคนที่มกีารศกึษาสูงจะมคีวามผูกพนัต่อวชิาชพีของตนมากกว่าจะ

ผกูพนัต่อองคก์าร 

 ระดบัตําแหน่งงาน พบว่า พนักงานที่มตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามภักดต่ีอองค์กรแตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01  โดยพนักงานที่มตีําแหน่งงานระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส วศิวกรอาวุโส และ

ผูจ้ดัการขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมมากกว่าพนักงานกลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากพนักงานในระดบัเจา้หน้าที่มี

ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน รวมถงึอํานาจในการตดัสนิใจและการบรหิารงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั

ของ ชาญวุฒ ิบุญชม (2553) ทีศ่กึษาเรือ่งความผกูพนัต่อองคก์าร: ศกึษาเฉพาะกรณีบคุลากรโรงเรยีนอสิลามสนัติ

ชน โดยผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลกบัความผกูพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระดบัตาํแหน่งทาํใหม้ี

ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ระยะเวลาปฏิบติังาน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตัิงานแตกต่างกนั มีความภักดีต่อองค์กร

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 18-23 ปี และพนกังานที่

มรีะยะเวลาปฏบิตังิานตัง้แต่ 24 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมมากกวา่พนกังานกลุ่มอืน่ๆ ทัง้น้ีเป็นเพราะ

พนักงานที่มรีะยะเวลาปฏบิตังิานมาก ย่อมมคีวามภกัดต่ีอองคก์รมาก สามารถยอมรบัเป้าหมายขององคก์รและ

เหน็ถงึคณุค่าขององคก์ร มคีวามรูส้กึภกัดแีละตอ้งการปกป้องชื่อเสยีงขององคก์รมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของเชลดอน (Sheldon, 1971) ทีก่ล่าวว่า สมาชกิขององคก์รทีอ่ยู่กบัองคก์รมานานเท่าไร กย็งัมคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รมากขึน้เท่านัน้ เพราะว่าการมอีายุในองคก์รมาก กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายและคุณค่าและความ

ผกูพนัต่อองคก์รกจ็ะมากขึน้ 

 ระดบัเงินเดือน พบวา่ พนกังานทีม่รีะดบัเงนิเดอืนแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 โดยพนกังานทีม่รีะดบัเงนิเดอืน มากกว่า 65,801 บาท ขึน้ไป มคีวาม

ภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมมากกวา่พนกังานทีม่รีะดบัเงนิเดอืนกลุ่มอืน่ๆ เน่ืองจากระดบัเงนิเดอืนเป็นปจัจยัจงูใจหน่ึงที่

สมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการทาํงาน เกดิเป็นความผกูพนัและภกัดต่ีอองคก์ร ซึง่ระดบัเงนิเดอืนทีส่งูกว่านัน้อาจ

มผีลตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิรวมดว้ย เช่น สวสัดกิาร ทุนการศกึษาของบุตร เป็นต้น สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

วาโรนา (Varona, 1996) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการทํางานกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารอยูใ่นองคก์รประเทศกวัตาเมลาใน 3 องคก์ร พบวา่อตัราเงนิเดอืนของพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในการทํางาน และมีความผูกพนัต่อองค์การซึ่งเป็นผลมาจากสวสัดิการในการรกัษาพยาบาลและการให้

สวสัดกิารแก่บตุรในการศกึษา 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซึง่แบ่งออกเป็น ปจัจยัจงูใจและปจัจยัคํ้าจุน ดงัน้ี ปจัจยัจูง

ใจ ได้แก่ ดา้นความสําเรจ็ของงาน ด้านการไดร้บัการยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรบัผดิชอบ 

และ ดา้นความกา้วหน้า และปจัจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืน ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ดา้น

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพื่อนร่วมงาน ดา้นสถานะทางอาชพี ดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และ ด้านความมัน่คงในงาน มี

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน บรษิัท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 



10 
 

 

ด้านความสาํเรจ็ของงาน แรงจงูใจในดา้นความสาํเรจ็ของงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร

ของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะ

พนักงานที่สามารถปฏบิตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายไดส้าํเรจ็ลุล่วงนัน้ จะมคีวามกระตอืรอืรน้และเตม็ใจทีจ่ะรบั

มอบหมายงานจากผู้บงัคบับญัชา และยิง่มคีวามสําเรจ็ของงานเพิม่ขึน้เท่าใด พนักงานกย็ิง่มคีวามรู้สกึภกัดต่ีอ

องคก์รเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีThree Needs Theory ของ David McClelland ซึง่ไดศ้กึษาต่อยอด

ทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของมาสโ์ลว ์(Maslow’s Hierarchy of needs) โดยกล่าวไวว้่าผูท้ีไ่ดร้บัความสาํเรจ็

ในการทาํงาน จะสง่ผลใหผู้น้ัน้มคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูขึน้และตัง้ใจทาํงานทีท่า้ทายความสามารถและทุ่มเททีจ่ะ

ทาํงานใหส้าํเรจ็มากกวา่ผูท้ีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รน้อย 

ปัจจยัจงูใจ 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ  แรงจงูใจในดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความ

ภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะพนักงานที่สามารถปฏบิตัิงานได้สําเรจ็ และได้รบัการยอมรบัในความสําเรจ็นัน้ จาก

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากเพื่อนร่วมงาน ย่อมมคีวามรูส้กึภูมใิจและเกดิแรงจูงใจใหป้ฏบิตังิานอย่างสุดความสามารถ

ต่อไป ทัง้ยงัจูงใจให้มีความภักดีต่อองค์กร เกิดความรู้สกึที่ดีกบัองค์กรด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ 

ประณต แกว้สาํราญ (2548: 107) พบว่าปจัจยัการจูงใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 

ด้านลกัษณะของงาน  แรงจูงใจในด้านลกัษณะของงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะ

ลกัษณะงานทีน่่าสนใจ ตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์รวมถงึงานทีม่คีวามทา้ทายต่อความสามารถของพนกังาน จงูใจ

ใหพ้นกังานรูส้กึเหน็คุณค่าของงานนัน้ และตอ้งการเพิม่มลูคา่ในการปฏบิตังิานของตนผา่นการไดร้บัมอบหมายให้

ปฏบิตัิงานในหน้าที่สําคญั หรอืงานที่ท้าทายความสามารถของตน และก่อให้เกดิเป็นความภกัดต่ีอองค์กรจาก

ลกัษณะงานทีไ่ดร้บัมอบหมายในทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จรยิา สุขสละ, ดวงตา สราญรมย,์ และ

สอาด บรรเจดิฤทธิ ์(2553) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องแรงจงูใจทีม่ต่ีอความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์าร 

กรณีศกึษา บรษิัท ขนส่ง จํากดั พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท ขนส่ง จํากดั โดยรวมมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัตํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ด้านความรบัผิดชอบ แรงจูงใจในด้านความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของ

พนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะ

พนักงานทีม่คีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน สามารถทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายสาํเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายเสมอ 

และสามารถสง่มอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด จะมคีวามรูส้กึว่าตนสามารถปฏบิตังิานได้

ประสบความสาํเรจ็ เป็นแรงจูงใจใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์รและเกดิความภกัดต่ีอองคก์รตามมา ซึง่สอดคลอ้ง

กบัผลงานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร ์(2554) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัในองคก์รของ

พนกังานฝา่ยปฏบิตักิาร บรษิทั ยมัเรสเทอรองสป์ระเทศไทย จาํกดั พบวา่ มเีพยีงปจัจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ

เทา่นัน้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัในองคก์ร 
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ด้านความก้าวหน้า  แรงจูงใจในด้านความก้าวหน้า มีความสมัพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะเมื่อ

พนกังานไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่สรมิสรา้งทกัษะในการทํางานของ

พนักงาน ตลอดจนหลกัสูตรในการอบรมที่มีความหลากหลายให้กบัพนักงาน พนักงานจะรู้สกึพอใจและคิดว่า

องคก์รใหค้วามสาํคญักบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน จงึสนบัสนุนใหต้นเองไดอ้บรมเสรมิสรา้งทกัษะเพื่อพฒันา

ตนเอง ทําใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอองค์กร และเกดิเป็นความภกัดต่ีอองค์กร ต้องการที่จะปฏบิตัิงานใหก้บั

องคก์รต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธญัญลกัษณ์  บรรจงแกว้ (2548) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนัต่อ

องคก์ารของเจา้หน้าทีใ่นสาํนกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน เป็น 1 

ใน 7 ปจัจยัลกัษณะองคก์ารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ด้านเงินเดือน  แรงจงูใจในดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั ซิ

โน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะพนกังานมคีวามคาดหวงั

ต่อเงนิเดอืนทีพ่นกังานไดร้บันัน้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงาน เพราะหน้าทีค่วามรบัผดิชอบที่

สงูขึน้ ย่อมส่งผลใหม้เีงนิเดอืนทีสู่งขึน้ดว้ย อกีทัง้สวสัดกิาร ตลอดจนผลประโยชน์ทีพ่นักงานไดร้บั และการปรบั

เงนิเดอืนที่เหมาะสมเพิม่ขึน้ จะนํามาซึ่งความรู้สกึที่ดต่ีอองค์กรและต้องการที่จะทํางานให้กบัองค์กรต่อไป ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏแีรงจงูใจของเทยเ์ลอร ์(Taylor) ทีก่ล่าววา่ การใหผ้ลตอบแทนเป็นการจงูใจในการทาํงานอย่าง

หน่ึง ผลตอบแทนดา้นการเงนิจะมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน เป็นการจูงใจใหบุ้คลากรทุ่มเทกําลงัความรู้

ความสามารถเพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุขององคก์ร ดงันัน้การจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ทาํใหพ้นกังาน

เกดิความพงึพอใจ และสง่ผลใหม้คีวามภกัดใีนองคก์รมากขึน้ 

ปัจจยัคํา้จนุ 

ด้านโอกาสท่ีจะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต  แรงจูงใจในดา้นโอกาสที่จะได้รบัความกา้วหน้าใน

อนาคต มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปาน

กลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะ พนักงานคาดหวงัการไดร้บัการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่งเมื่อ

สามารถสร้างผลงานให้เกดิขึน้ได้ รวมถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวชิาชพีของพนักงานจะเป็น

เครื่องพสิูจน์ให้ไดร้บัการยอมรบัและเกดิเป็นแรงผลกัดนัสู่ความกา้วหน้าในอนาคต เมื่อพนักงานไดก้ารเลื่อนขัน้ 

เลื่อนตําแหน่งงานจากผลงานดงักล่าว ทําใหพ้นักงานรูส้กึว่าตนเองประสบความสาํเรจ็และมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร

มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาคภูมิ พลการ (2550) ซึ่งศึกษาเรื่องความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานสาํนักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยพบว่า คุณภาพชวีติการทํางานของพนักงาน

สาํนกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิดา้นความกา้วหน้าในงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อ

องคก์าร โดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ลูกน้อง เพื ่อนร่วมงาน  แรงจูงใจในด้านความสมัพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพือ่นร่วมงาน  มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จี

เนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย

มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็นเพราะเมื่อพนักงานมคีวามรู้สกึเป็น

กนัเองกบัผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง และเพือ่นร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งด ียอ่มทาํใหพ้นกังานไดร้บัความร่วมมอืทีด่จีากทกุ

ผ่าย ทัง้ยงัไดร้บัการสนับสนุน ตลอดจนคําแนะนํา คําปรกึษาที่ด ีเกดิเป็นความรูส้กึที่ดต่ีอองค์กร และทําให้เกดิ
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ความผูกพนัและส่งผลให้เกดิความภกัดต่ีองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ รชันีพร  ภู่สกุล (2550) ทีไ่ด้

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลให้พนักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศกึษา: บรษิัท ททัซูโน่เอน็จเินียริง่แอนด์

เซอรว์สิ จาํกดั พบว่า ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพื่อนร่วมงาน มผีลก่อใหเ้กดิความผูกพนัต่อองคก์ร

ของบรษิทั ททัซโูน่เอน็จเินียริง่แอนดเ์ซอรว์สิ จาํกดั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ด้านสถานะทางอาชีพ  แรงจงูใจในดา้นสถานะทางอาชพี  มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็น

เพราะเมือ่พนกังานไดร้บัการนบัถอื ยกยอ่ง และเชดิชเูกยีรตใินอาชพีของตนจากผูอ้ืน่ ทาํใหพ้นกังานรูส้กึว่าอาชพี

ของตนเป็นทีย่อมรบัและมเีกยีรตใินสงัคม สง่ผลใหเ้กดิเป็นความภกัดต่ีอองคก์ร เพราะตอ้งการประสบความสาํเรจ็ 

ตอ้งการอาํนาจ และตอ้งการความผกูพนัเพือ่เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการที่

จะแสวงหาของแมค็คลแีลนด์ อ้างถึงใน สมยศ นาวกีาร (2540: 318-324) ที่กล่าวว่าบุคคลต้องการความสําเรจ็ 

ตอ้งการอาํนาจ และตอ้งการความผกูพนั 

ด้านการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  แรงจงูใจในดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  มคีวามสมัพนัธ์

กบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็นเพราะเมื่อพนักงานได้รบัการดูแลเอาใจใส่ และความช่วยเหลอืจากผู้บงัคบับญัชาเมื่องานมี

ปญัหา ตลอดจนไดร้บัอสิระในการตดัสนิใจในการปฏบิตังิานต่างๆ ด้วยตนเอง พนักงานจะรูส้กึมคีวามสุขในการ

ทาํงาน เกดิแรงจงูใจใหท้าํงานในหน้าทีข่องตนอยา่งสดุความสามารถ และสง่ผลใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์รในทีส่ดุ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเบก็ซล์ยี ์(Bexley, 2012:online) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งแรงจงูใจ

ของครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา พบวา่ การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชามสีว่นสาํคญัต่อแรงจงูใจของบคุลากร 

ด้านนโยบายและการบริหาร  แรงจูงใจในดา้นนโยบายและการบรหิาร  มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี

ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่  แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็นเพราะหากพนักงานไดม้สี่วนในการกําหนดบทบาทหน้าทีใ่นสายงานของตน ประกอบ

กบัผู้บงัคบับญัชาได้มีการบริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไว้ และมอบหมายผู้รบัผดิชอบงานส่วนต่างๆ ได้

เหมาะสมกบังานแต่ละหน้าทีแ่ลว้ พนักงานกจ็ะรูส้กึว่าตนเองไดม้บีทบาทในการบรหิารงานตามนโยบายทีไ่ดร้บัรู ้

ก่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมทีส่าํคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนาเปียร ์(Napier, 2013:online) ทีไ่ดท้าํการวจิยั

เรื่องขวญัของครโูดยเฉพาะ โดยศกึษาจากครโูรงเรยีนประถมศกึษาและครมูธัยมศกึษา พบว่า ลกัษณะขวญัในการ

ทาํงานของครสูมัพนัธก์บัการทีค่รใูหญ่มคีวามเขา้ใจ เหน็คุณค่าของครแูต่ละคน สรา้งความเชื่อมัน่และความศรทัธา

ใหเ้กดิกบัครูผ่านการบรหิารงาน เปิดโอกาสใหค้รูมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่างๆ จดัหาวสัดุอุปกรณ์การ

สอนอยา่งเพยีงพอ ครไูดร้บัความยตุธิรรมในการจดัการเรยีนการสอน มกีารฝึกอบรมใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในอาชพี 

ด้านสภาพการทาํงาน  แรงจงูใจในดา้นสภาพการทํางาน  มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนักงานบรษิัท ซิโน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ทัง้น้ีเป็นเพราะ

พนักงานต้องการสถานที่ทํางานทีม่อุีปกรณ์ทีส่ะดวก ทนัสมยัต่อการทํางาน สะอาด  มรีะเบยีบ และปลอดภยัต่อ

การทํางาน เพื่อที่จะสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่

กําหนด เมื่อพนักงานมีสภาพการทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้ว พนักงานก็จะเกิด

ความรู้สึกพอใจในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลให้เกิดเป็นความภักดีต่อองค์กร ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงษ์ศกัดิ ์โกมลแสน (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

ผู้บริหารและอาจารย์ของสถานศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ทํางาน 

บรรยากาศการทํางานที่เป็นมติร ผลสําเรจ็ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม การได้รบัการยกย่องจาก

ความดคีวามชอบ ความมัน่คงของงาน ความอสิระในการทํางานและการตดัสนิใจ และตําแหน่งหน้าทีท่างราชการ 

เงนิเดอืนและค่าตอบแทน 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั  แรงจูงใจในด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว  มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็น

เพราะเมื่อพนกังานมคีวามเป็นสว่นตวัในการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย สามารถทํางานไดอ้ย่างอสิระ และสามารถ

สร้างความสมดุลของงานและชวีติส่วนตวัได้ โดยบรหิารจดัการให้งานไม่กระทบต่อชวีติส่วนตวัของพนักงานได้

แลว้นัน้ พนกังานกจ็ะเกดิความรูส้กึมคีวามสขุใจในการทาํงาน และชว่ยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์ร จาก

ความศรทัธาและความเชื่อมัน่ในองค์กร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุพตัรา สุภาพ (2536:125-126) ทีก่ล่าวว่า 

ประโยชน์ของแรงจงูใจ คอืชว่ยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์ร ทาํใหเ้กดิศรทัธาและความเชือ่มมัน่ในองคก์ร

ทีต่นปฏบิตัิงานอยู่ ทําให้เกดิความสุขกาย สุขใจในการทํางาน เพราะร่างกายที่แขง็แรงจะมอียู่คู่หวัใจที่เป็นสุข

เทา่นัน้ 

ด้านความมัน่คงในงาน  แรงจูงใจในดา้นความมัน่คงในงาน  มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร

ของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   ทัง้น้ีเป็น

เพราะพนักงานมคีวามต้องการด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน ตลอดจนความยัง่ยนืในสายอาชพีของตนเอง 

ประกอบกบัความเชื่อมัน่ทีอ่งค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างด ีความมัน่คงในงานจงึ

เป็นปจัจยัคํ้าจุนทีส่าํคญัและสมัพนัธต่์อความภกัดต่ีอองคก์ร เพราะพนักงานจะตดัสนิใจอยู่กบัองคก์รหรอืลาออก

นัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่และศรทัธาในองค์กรที่พนักงานปฏบิตัิงานอยู่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ปรศันี พณิอําพรไพศาล (2542) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจในการทํางานของอาจารย์คณะวชิาพืน้ฐานสงักดั 

วทิยาลยัอาชวีศกึษา พบวา่ ปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานดว้ย เช่น ดา้นคุณภาพชวีติ

ของพนกังาน ดา้นบรรยากาศในองคก์ร ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา ภาวะผูนํ้าของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่อาจสง่ผลต่อ

พฤติกรรม ความรู้สกึ และการรบัรู้ในความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานเช่นกนั เพื่อจะได้ผลการวจิยัที่มคีวาม

หลากหลายมากยิง่ขึน้ 

 2. ควรเพิม่คําถามปลายเปิด เพื่อให้ได้รบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัข้อเสนอแนะ ปญัหาและอุปสรรค และ

ขอ้คดิเหน็ในดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ควรศกึษาประเดน็เรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและความภกัดขีองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอองค์กร 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 

 4. ควรศกึษาประเดน็แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน

บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทีป่ระจําอยู่ตามหน่วยงานก่อสรา้งต่างๆ ของ

องคก์ร เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีม่คีวามชดัเจนและครอบคลุมทัง้องคก์รมากขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์ตลอดจนความช่วยเหลืออย่างยิง่ของ            

รองศาสตราจารย์  สุพาดา สริกุิตตา  อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์  ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาในการให้คําแนะนํา  

ช่วยเหลอื  และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธอ์นัเป็นประโยชน์ยิง่แก่การทําวจิยัในครัง้น้ี  นับตัง้แต่

เริม่ต้นดําเนินการวจิยัจนเสรจ็สิน้สมบูรณ์เรยีบรอ้ย  ผู้วจิยัจงึขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยไ์ว ้ 

ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์  กุลสิร ์ และ อาจารย ์ดร.

อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์  ตรวจแบบสอบถามและให้คําแนะนํา 

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง นับเป็นประโยชน์ต่อการทําให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ี

สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์กุทา่นทีส่ ัง่สอนวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็

ในการศกึษาและการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณพนักงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ ่ง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จํากดั (มหาชน)          

ทกุทา่นทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในเรือ่งเกีย่วกบัขอ้มลูต่าง ๆ และการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งด ี

 สุดทา้ยน้ีคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอน้อมบูชาพระคุณบดิา มารดา 

ตลอดจนบรูพคณาจารยท์กุทา่นทีใ่หก้ารอบรมสัง่สอน ใหก้ารสนบัสนุน ทัง้ยงัชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่า นํามา

ซึง่กาํลงัใจทีด่ใีนการศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติตลอดมาจนทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี 
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