การจัดการส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
Management, Job Satisfaction and Motivation Effect on Organizational
Commitment in Manufacturing Factories, Pathumthani Province.
ณัฐพร ฉายประเสริฐ1 วันเพ็ญ อยู่เป็นสุข2 สุวภัทร ศรีสว่าง3
ชญชา สุดเวหา4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของการจัดการ ความพึงพอใจใน
งาน แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างการจัดการ
ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งการจั ด การ ความพึ ง พอใจในงาน แรงจู ง ใจและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
ประชากรเป็นพนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งหมด 3,298 แห่ง
โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เลือกโรงงานมาทั้งหมด 20 แห่ง วิธีการคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ จากพนักงานในโรงงานจังหวัดปทุมธานี
แห่งละ 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ในการวิเคราะห์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการหาความสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความสาคัญภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านแรงจูงใจมีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือด้านการจัดการ ด้านความพึงพอใจ
ในงาน และด้านความผูกพันต่อองค์การ 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการจัดการ ความพึงพอใจ
ในงาน แรงจูงใจ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในภาพรวม การพยากรณ์การส่งผลได้
ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เชิงบวก และพบว่า ด้านการจัดการส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (b=
0.922) ส่งผลต่อความผูกพัน (b=0.847) และส่งผลต่อแรงจูงใจ (b=0.930) ความพึงพอใจในงาน
ส่งผลต่อแรงจูงใจ (b=0.921) และส่ งผลต่อความผูก พันต่อองค์การ (b=0.940) แรงจูงใจส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ (b=0.826) ทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงบวกของการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน การพยากรณ์การส่งผลได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .965 ได้ค่า (R2) เท่ากับ
1
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2, 3, 4 หลักสูตรการจัดการ
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.932 ได้ร้อยละ 93.2 3) การจัดการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในทางบวก
ในระดับสูง ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การในทางบวกใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การใน
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การจัดการ ความพึงพอใจ ในงาน แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์การ
Abstract
The objective of this research are 1) to study the significant levels of management,
job satisfaction, motivation and organizational commitment. 2) to study the effects of
management, job satisfaction, motivation with organizational commitment. 3) to study the
relationship between management, job satisfaction, motivation with organizational
commitment. The population was employees in 3,298 factories in Pathumthani province.
The sample was 385 employees from 20 factories with infinite population by simple
random sampling and collected the data from 20 samples per a factory. The tools used
in this research were the questionnaire. The analysis of personal data was frequency,
percentage, standard deviation, regression analysis, and Pearson’s correlation coefficient.
The results have shown that; 1) The significance level in general of all aspect in
Pathumthani province were at the high level. When considering each aspect
individually, it was found that motivation aspect are at the highest significant level,
followed by management, job satisfaction and organizational commitment aspect
respectively. 2) Correlation coefficient of management, job satisfaction and motivation
effected organizational commitment in general. Forecasting resulted in positive
correlation coefficient and found that management effected job satisfaction (b=0.922)
and motivation (b=0.930). Job satisfaction effected motivation (b=0.921) and
organizational commitment (b=0.940). Motivation effected organizational commitment
(b=0.826). All of which had a statistically significant difference at 0.01. Positive
correlation coefficient of management, job satisfaction and motivation effected
organizational commitment of employees by forecasting received correlation
coefficient (R) of .965 and (R2) of .932 at 93.2 percentage. 3) Management had a high
positive relationship with job satisfaction and motivation. Job satisfaction had a high
positive relationship with motivation and organizational commitment. Motivation had
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a high positive relationship with organizational commitment with statistically significant
difference at .01.
Keyword: Management, Job Satisfaction, Organizational Commitment
บทนา
การบริหารจัดการองค์การอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ ผู้บริหารต่างก็ต้องประสบกับปัญหายุ่งยาก
ต่างๆ วิกฤตการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก โดยเฉพาะสภาพแวดล้ อม
การแข่งขัน ส่งผลกระทบทาให้การจัดการของโรงงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์จึงต้องอาศัย
การจั ดการ โดยการท าหน้ าที่ หลั ก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์ กร การชี้น า และ
การควบคุมองค์การ Rue and Byars (2002) กล่าวว่า การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ประสานทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรอันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์การจึงต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้องค์การต้องมีการบริหารจัดการให้พนักงานเกิดความความพึงพอใจในงาน มีแรงจูงใจและ
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การ
เพราะความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การนั้นเป็นปัจจัยหลักที่จะนาไปสู่ความสาเร็จขององค์การและ
เป็ นพื้นฐานที่จะเป็นการสร้างแรงจู งใจในการทางานให้กับพนักงาน ไม่ว่า จะเป็นการทางานในหน้ าที่
บริ หารหรือปฏิบั ติการครอบคลุ มถึงองค์การทุกประเภท Mathieu & Zajac (1990) การบริหารจัดการ
โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับผลผลิต (Productivity) ที่ตกต่ากว่าเดิม กลยุทธ์การจัดการที่ทรงประสิทธิภาพ
นี้จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของจัดการทั้งสองอย่าง คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) ที่
สามารถกาหนดเป้าหมายที่ดี และสามารถบรรลุผลสาเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้ และ การมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) ที่สามารถทาสาเร็จตามเป้าหมาย โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดด้วย หรือการจัดการที่ทรง
ประสิ ทธิภาพนั้ นจะต้องท าให้ พนั กงานมี แรงจู งใจ และมี ความพึงพอใจในงานอี กด้ วย สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ Carter, Lonial and Raju (2010) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การในขณะที่
การศึกษาของ Sharma and Gadenne (2010) ทาการศึกษาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยพบว่าการ
จัดการมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็นอย่างมากจะ
เห็นได้ว่าความผูกพันต่อองค์การนั้น มีความสาคัญต่อการจัดการองค์การ จากผลวิจัยล่าสุดของเดล คาร์
เนกี พบว่า 71% ของพนักงาน โดยเฉลี่ยทั่วโลกไม่มีความผูกพันกับองค์กร และจะตัดสินใจไม่เปลี่ยนงาน
ใหม่ทันทีเมื่อมีองค์กรอื่นยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า เพียงแค่ 5% ในขณะที่มีเพียง 29% เท่านั้นที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจเริ่มพิจารณาเปลี่ยนงาน เมื่อที่อื่นยื่นข้อเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า 20%
ขึ้นไป ดังจะเห็นว่า หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตที่

74

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

มากกว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่าถึง 202% (ปรียกร มิมะพันธุ์, 2556)
การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ใช้แนวความคิดของ Diamond
กาหนดปัจจัยใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านปัจจัยการผลิต 2) ด้านอุปสงค์ 3) ด้ านอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน 4) การแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนขององค์กรในพื้นที่
อุ ตสาหกรรมในจั งหวั ดปทุ มธานี ข่ อนข้ างดี คะแนนเฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.96 ซึ่ งปั จจั ยที่ จั งหวั ดปทุ มธานี มี
ความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ ด้านปัจจัยการผลิต (รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ปทุมธานี, 2559) โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีหลากหลายประเภทและมีความ
เชื่อมโยงกันในลักษณะของโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ทรัพยากร ผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และ
ผู้บริโภค โดยมีระบบโลจิสติกส์ที่ดี ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยอาศัย
การจัดการโรงงานที่ดีนาไปสู่ความพึงพอใจในงานมีแรงจูงใจและเกิดความผูกพันต่อโรงงานทาให้โรงงาน
อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่องการจัดการความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจ
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ด้านการจัดการ ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การจัดการองค์การ
3) การน า และ 4) การคุ ม ด้ า นความความพึ ง พอใจในงาน ประกอบด้ ว ย 1) ค่ า ตอบแทน 2)
ผู้บังคับบัญชา 3) เพื่อนร่วมงาน 4) สภาพการทางาน 5) ตัวงาน และ6) โอกาสความก้าวหน้า ด้าน
แรงจูงใจ ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจภายใน และ2) แรงจูงใจภายนอก ส่วนด้านความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านคงอยู่ และ3) ด้านบรรทัดฐาน
ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย โรงงานอุ ตสาหกรรมในจัง หวั ด
ปทุมธานี รวม 3,298 โรงงาน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) การสุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายได้โรงงาน
อุตสาหกรรมมาทั้งหมด 20 แห่ง แต่เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่เป็นพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมว่ามีจานวนเท่าไหร่จึงกาหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้เพื่อการประมาณยอดรวมของประชากร

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

75.

โดยวิธีการคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และเก็บข้อมูล แบบบังเอิญ
จากพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โรงงานละ 20 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง ตุลาคม 2559
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิด โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ Dalf (2006) Drucker
(2 0 0 5 ) Gulick and Urwick (1 9 9 2 ) Dessler, Gary. (2004) Robbins and DeCenzo (2004)
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การนา และ 4. การควบคุม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พัฒนามาจากแนวคิดของ Von Haller B. (1976) Edwin A.
Locke (1968) George, Stringer& Litwin (1968) Dessler, G. (1983) Murray (1999) The Gallup
Organization (2003) ประกอบด้วย 1) การจ่ายค่าตอบแทน 2) ผู้บังคับบัญชา 3) เพื่อนร่วมงาน และ
4) สภาพการทางาน 5) ตัวงาน และ 6) โอกาสความก้าวหน้า
แรงจูงใจ พัฒนามาจากแนวคิดของ Armstrong (2014) Maw&maw (1964) ประกอบด้วย
2 ตัว แปร 1) แรงจูงใจภายใน พัฒนามาจากแนวคิดของ Badami, & et al. (2011) Deci & Ryan
(1985) และ 2) แรงจูงใจภายนอก
ความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแนวคิดของ Allen and Meyer (1990) Hewitt
Associates (2004) Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) Porter and Lawler (1987) Steers,
Richard M. (1988) Douglas (2010) The Gallup Organization (2003) Herscovitch and Meyer
(2002) ประกอบด้วย 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านคงอยู่ และ 3) ด้านบรรทัดฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย คาถามด้านการจัดการ ด้านความ
พึงพอใจในงาน ด้านแรงจูงใจ และด้านความผูกพันต่อองค์การ จานวนคาถามรวม 64 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ นาแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนาแล้ ว ไปสอบถาม
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปทุมธานี ด้วยตนเอง
2) นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และลงรหัส
การวิเ คราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพันธ์พหุ คูณในการ
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วิเคราะห์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการหาความสัมพันธ์
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความสาคัญภาพรวม ด้านการจัดการ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความผูกพัน
ต่อองค์การ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X̅=3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านแรงจูงใจมีระดับ
ความส าคั ญ สู ง สุ ด ( ̅X=3.66) รองลงมาคื อ ด้ า นการจั ด การ ( ̅X=3.59) ด้ า นความพึ ง พอใจในงาน
(̅X=3.58) และด้านความผูกพันต่อองค์การ (̅X=3.56)
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ ส่งผลต่อความ
ผู กพัน ต่อองค์การของพนั กงานในภาพรวม (b=0.960) การพยากรณ์การส่ งผลได้ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เชิงบวก และพบว่า ด้านการจัดการส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน (b=0.922) ส่งผลต่อ
ความผูกพัน (b=0.847) และส่งผลต่อแรงจูงใจ (b=0.930) ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อแรงจูงใจ
(b=0.921) และส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (b=0.940) และแรงจูงใจส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ (b=0.826) ทั้งหมดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวก
ของการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงานการ
พยากรณ์การส่งผลได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .965 ได้ค่า (R2) เท่ากับ .932 ได้ร้อยละ 93.2
3. การจัดการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน (.905) และความผูกพันต่อต่อองค์การ
(.921) ในทางบวกในระดับสูงมาก และมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ (.812) ในทางบวกในระดับสู ง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู ง ใจ (.949)
ในทางบวกในระดับ สูงมาก และมีความสัมพันธ์กับความผู กพันต่อองค์การ (.899) ในทางบวกใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจมีความสัมพัน ธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
(.853) ในทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพัน
ต่ อองค์ การของพนั กงาน โรงงานอุ ตสาหกรรม จั งหวั ดปทุ มธานี พบว่ า 1) ด้ านการจั ดการ ระดั บ
ความสาคัญทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการวางแผน มีระดับความสาคัญ
สูงสุด รองลงมาคือด้านการจัดองค์การ ด้านการนา และการควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของสุเมธ
ภิญญาคง (2552) พบว่า ด้ านการรายงานมีระดับความสาคัญสูงสุ ด รองลงมาคือ การอานวยการ การ
วางแผน การประสานงาน การจัดคนเข้าทางาน การจัดองค์การ และพนักงานมีความคิดเห็นด้านการทา
งบประมาณต่าสุด 2) ด้านความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญด้านต่างๆ ของความ
พึงพอใจในงาน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ ในระดับมาก สอดคล้ องกับการศึกษาของธาตรี เสาให้ สกุณีย์
(2550) พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก 4 ด้าน ระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงลาดับ ตาม
ระดับความพึงพอใจได้ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการ
ยอมรั บนั บถื อ ด้ านความสั มพั นธ์ และการปกครองบั งคั บบั ญชา ด้ านเงิ นเดื อนและสวั สดิ การ ด้ าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 3) ด้านแรงจูงใจ ผลการศึกษา
พบว่าระดับความส าคั ญด้ านต่ างๆ ด้านแรงจู งใจ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของธเนศ เหลืองวิริยะแสง (2550) และกิตติวัฒน์ ถมยา (2553) 4) ด้านความผูกพันต่อองค์การ
ผลการศึกษาพบว่าระดับความสาคัญด้านต่างๆทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้ านการคงอยู่ กั บองค์ การ มี ระดั บความส าคั ญสู งสุ ด รองลงมาคื อด้ านบรรทั ดฐาน และด้ านจิ ตใจ
สอดคล้องกับการศึกษาของอุทุมพร รุ่งเรื่อง (2555)
2. การส่งผลระหว่างการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงบวกของการจั ดการ ความพึงพอใจในงาน
แรงจู งใจ ส่ งผลต่ อ ความผู กพั นต่ อองค์ การของพนั กงาน การพยากรณ์ การส่ งผลได้ ค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ทางบวกระดับสูง ได้ค่า (R) เท่ากับ .960 ได้ค่า (R2) เท่ากับ .922 ได้ร้อยละ 92.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้ องกับการศึกษาของ จิรสิ ทธิ์ เลียวเสถียรวงค์ (2555) พบว่า
แรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมมีระดับการรับรู้ความเท่าเทียมกัน และมีแรงจูงใจในการ
ทางานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับความเท่าเทียมกันในด้านปัจจัยการ
ผลิ ตและด้ านการไม่ เลื อกปฏิ บั ติ ที่ได้ รั บมี ระดั บความเท่าเทียมกั นอยู่ ในระดั บมาก ยั งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาของวาสนา กล่ารัศมี (2553) พบว่าปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความทุ่มเทในการทางานของ
พนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของอรุณรัตน์ คั นธา (2555), นิภา
อาไพวรรณ และคณะ (2554) พบว่า แรงจูงใจและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านลักษณะงานและความสาเร็จในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด แต่มีงานวิจัยที่พบว่า
แรงจู งใจและความพึ งพอใจ ในการปฏิ บั ติ งานด้ านการยอมรั บ นั บถื อ และด้ านความก้ าวหน้ ามี
ความสัมพันธ์ในระดับมาก ชนิษฐ์นาฏ จุรีมาศ และบุญชม ศรีสะอาด (2554)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 สอดคล้องกับ Lincoln and Kalleberg (1990) พบว่า คุณภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในทั้ง 2 ประเทศ
สอดคล้องกับ ภาวนา เวชกิจ (2550) พบว่าด้านลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ตัวแปรย่อยทุกด้านเป็นตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน เชิงบวก สอดคล้องกับ สุกัญญา จันทรมณ (2559) อรุณรัตน์
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คันธา (2555), นิภา อาไพวรรณ และคณะ (2554) พบว่า แรงจูงใจและความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ควรให้ความสาคัญกับการวางแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางของโรงงาน มีโครงสร้าง
การบริหารชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นาที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร และพัฒนาการ
จัดการด้านต่างๆ ให้โรงงานมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
1.2 ควรรั กษาและพัฒ นาหั ว หน้างานที่ดีมีค วามรู้ความสามารถ มีภ าวะผู้ นา มีความ
ซื่อสัตย์ และส่งเสริมเรื่องความรักความสามัคคีในหมู่พนักงาน สนับสนุนให้ศึกษาต่อ การไปทัศนะ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ และการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
1.3 ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่พนักงาน
1.4 ควรรั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละท างานด้ ว ยความเต็ ม ใจ และควรให้
ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะถือเป็นสินทรัพย์ของโรงงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ ผลการปฏิบัติงานที่จะได้รับจากการส่งผลระหว่าง การจัดการ
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทางาน ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
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