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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร (2) ศึกษาบรรยากาศ
องคการของบุคลากร (3) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท (4) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่
มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท และ (5) ศึกษาบรรยากาศองคการที่มีผลตอกับความผูกพัน
ตอ องคก ารของบุ ค ลากรบริษั ท กลุม ตั ว อยา งที่ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได แ ก บุ ค ลากรบริษั ท ง วนเชี ย ง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผลการทดสอบคา
ความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับเทากับ 0.95 สวนการวิเคราะหขอมูลใชก ารแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษา พบวา (1) แรงจูงใจในการทํางานภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานมีความคิดเห็นเป นลําดับ แรก คือ ดานความตองการดํารงชีพ รองลงมา คือ ดานความตองการ
เจริญ กาวหนา และลําดับ สุดทาย คือ ดานความตองการความสัมพันธ ตามลําดับ (2) บรรยากาศองคการ
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ดานความเปน
อิสระ รองลงมา คือ ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ และลําดับสุดทาย คือ ดานโครงสราง ตามลําดับ (3)
ความผูกพันตอองคการ ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับ
แรก คือ ดานความรูสึก รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม และลําดับสุ ดทาย คือ ดานการคงอยูกับ
องคการ มี ตามลําดับ (4) แรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ (5) บรรยากาศองคการมีผลตอกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน, บรรยากาศองคการ, ความผูกพันตอองคการ
Abstract
The purposes of this study were to (1) study the work motivation, (2) study the
organizational climate, (3) study the organizational commitment, (4) study the relationship
between the work motivation and the organizational commitment, and (5) study the
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relationship between the organizational climate and the organizational commitment. The
sample group consisted of 310samples. An instrument used in the study was a
questionnaire, with its reliability of 0.95. The statistics used for data analysis consisted of
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The findings revealed that (1) the work motivation was at a high level in overall.
When investigating at individual aspects, it was found that the first opinion was relatedness
needs, followed by grow needs, and the last was existence needs. (2) The organizational
climate was at a high level in overall. When investigating at individual aspects, it was found
that the first opinion was structure, followed by autonomy, and the last was organizational
change. (3) The organizational commitment was at a high level in overall. When investigating
at individual aspects, it was found that the first opinion was the need for membership of the
organization, followed by a willingness to sacrifice the organization, and the last was the
acceptance of the organization’s goals. (4) The work motivation had relationship with the
organizational commitment with statistical significance level of 0.05 and (5) the
organizational climate had relationship with the organizational commitment with statistical
significance level of 0.05.
Keywords: Work Motivation, Organizational Climate, Organizational Commitment
บทนํา
การบริหารองคการใหบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ อาทิ บุคลากร เงิน
วัสดุอุปกรณ และการบริการจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การบริหารงานบุคคล”เพราะบุคคล หรือบุคลากร
ในองคกร ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจากหากปราศจากบุคลากรทําหนาที่เปน
ตัวขับเคลื่อนแลวการบริหารจัดการตางๆ ก็ไมเกิดขึ้น และองคกรก็จะไมบรรลุเปาหมายได อยางไรก็ตามแมวา
องคกรจะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางดีเพียงใด หากบุคลากรเหลานี้ ขาด
ความตั้งใจ ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะไมดีและทําใหองคกรประสบความ
ลมเหลวดังนั้น เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบถึง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การสรางแรงจูงใจในงานการจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความผูกพัน
และบรรยากาศในองคการ เมื่อมีความพึงพอใจในงานจะทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานปฏิบัติงานดวยความ
ตั้งใจและเต็มกําลังความสามารถรวมทั้งยึดมั่น ผูกพันตอองคการ และสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายขององคกรไดในที่สุด
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยสนใจที่ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศองคการมี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ผูบริหารให
ความสํ า คั ญ ตอ บรรยากาศขององค ก าร เพราะบรรยากาศองคก ารจะช ว ยให นั ก บริ ห ารวางแผนที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงไดดี ขึ้น นอกจากนี้จ ะเป นการเสนอหรือสนองบรรยากาศที่ส ร างเสริม ความพึ ง พอใจของ
ผูปฏิบัติงานแลว จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะบรรลุเปาหมายขององคการไดเร็วขึ้น นอกจากนี้
ผลของการศึกษาครั้งนี้จะสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นา เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพ
ภายในองคการ สรางขวัญและกําลังใจ สงเสริมใหพนัก งานมีแรงจูงใจในการทํางาน และมีความผูก พันตอ
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องคก ารมากขึ้น สามารถธํารงรัก ษาบุคลากรที่มีอยูใหป ฏิ บัติงานกับ องคการในระยะเวลา ยาวนานเทาที่
องคการตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร บริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
2. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการของบุคลากร บริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
3. เพื่อศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร บริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท บริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
5. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคการที่มีผลตอกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท บริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานขอที่ 1 แรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
สมมติฐานขอที่ 2 บรรยากาศองคการมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด จํานวน
1,370 คน (บริษัท บริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด, ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด โดยใชแนวคิดและทฤษฎีแรงจูง ใจของ Alderfer
(1972) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1. ดานความตองการดํารงชีพ 2. ดานความตองการความสัมพันธ และ 3.
ดานความตองการเจริญ กาวหนา แนวคิดและทฤษฎีที่เ กี่ย วกับ บรรยากาศองคก ารของ Kelly (1980)
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1. ดานความเปนอิสระ 2. ดานโครงสราง 3. ดานการใหรางวัล 4. ดานความอบอุน
และการสนับสนุน 5. ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ และ 6. ดานการยอมรับความขัดแยง รวมทั้งแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของ Allen & Meyer (1990) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1. ดาน
ความรูสึก 2. ดานการคงอยูกับองคกร และ 3. ดานบรรทัดฐานทางสังคม
ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ 2562 รวมระยะเวลา 9 เดือน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชหลักการกําหนดขนาดตัวอยางแบบทราบคาจํานวนประชากร
โดยใชสูตรสําหรับคํานวณ Taro Yamane (1973 : 155) ประมาณขนาดกลุมตัวอยางดวยความเชื่อมั่นรอยละ
95 คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ซึ่งหลักการคํานวณของ Taro Yamane ทําใหสามารถคํานวณหาขนาด
ตัวอยางที่ตองการจะศึกษาในครั้งนี้ ไดจํานวน 310 ตัวอยาง
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่ง มีวิธีก ารดําเนินการดัง นี้ (1). ขอ
หนังสือจากมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อขออนุญาตผูประกอบการบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ในการ
สอบถาม (2). ดําเนินการสงแบบสอบถามแก บุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด เพื่อใหตอบ
แบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย และ(3). เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมาเรียบรอยแลวผูวิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณ
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
(1.) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อแปลและนําเสนอตอไป
(2.) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร อินเตอรเน็ต
และนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาทําการสรุปวิ เคราะหผลเพื่อประกอบการศึกษา นํามาใชเปนทฤษฎีรองรับ
ผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศองคการที่มีผลกับความผูกพันองคการของ
บุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ขอนําผลการศึกษาวิจัยดังนี้
1.สรุป ขอมูล ทั่วไปของกลุ ม ตัวอยางจําแนกตามปจ จัยสวนบุคคล ของบุคลากรบริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 60.00
มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 53.90 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 166
คน คิดเปนรอยละ 53.50 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ
67.70
2.การวิเคราะหแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับ
แรก คือ ดานความตองการดํารงชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ดานความตองการเจริญกาวหนา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ดานความตองการความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้
2.1 ดานความตองการดํารงชีพ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานไดรับความสะดวกสบายดาน
ที่พักอาศัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ทานมีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ เงินเดือนที่ทานไดรับเพียงพอตอการดํารงชีพ และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
2.2 ดานความตองการความสัมพันธ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทีมงานของทานมีมนุษย
สัมพันธเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ผูบังคับบัญาขามีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา
ใหกับทาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ทานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับสูง ตามลําดับ
2.3 ดานความตองการเจริญกาวหนา พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานไดรับการสนันสนุนจาก
ผูบริหารในการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูและประสบการณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ พนักงานใน
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องคการของทานไดรับการพัฒนาและสนันสนุนเทียบเทากัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทาย คือ
ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนหนวยงานของทานมีความเปนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
3 การวิเคราะหบรรยากาศองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ในภาพรวม
และรายดาน
ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับ
แรก คือ ดานความเปนอิสระ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ดานโครงสราง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
3.1 ดานความเปนอิสระ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานสามารถจัดสรรเวลาในการทํางาน
และเวลาสวนตัวเพื่อใชสําหรับครอบครัวไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ปริมาณงานที่
ทานไดรับมอบหมายเหมาะสมกับชวงเวลาการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ทานมีอสิ ระ
ในการตัดสินใจเต็มที่ในงานที่ทานไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
3.2 ดานโครงสราง พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงานทานได
รับทราบขอมูลและมีการประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา
คือ องคการของทานมอบหมายงานตามความสามารถเหมาะสมกับบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับ
สุดทาย คือ องคการของทานมีการกําหนดโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง ตามลําดับ
3.3 ดานการใหรางวัล พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ บุคลากรทุกทานไดรับผลตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ภายในองคการของทานมีนโยบายการใหรางวัลผลตอบแทน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ภายในองคการของทานมีการประเมินการขึ้นเงินเดือนและเลื่อน
ตําแหนงจากผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
3.4 ดานความอบอุน และการสนับสนุน พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับ แรก คือ ทานไดรับความ
ชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ
ทานรูสึกอบอุนและประทับใจในการปฏิบัติงานของทานกับเพื่อนรวมงานในองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และ
ลําดับสุดทาย คือ ผูบังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธที่ดีกับพนักงานทุกคนในองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง
ตามลําดับ
3.5 ดานการเปลี่ยนแปลงในองคการ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คื อ ภายในองคก ารให
ความสําคัญกับการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ภายในองคการ
ทานสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานในองคการได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ
การนําเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยมาใช ทําใหทานอยากทํางานมากขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ ดานการยอมรับความขัดแยง พบวา มีความคิดเห็นเปน
ลําดับแรก คือ ทานเขาใจและยอมรับวาทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นแตกตางกันได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง
รองลงมา คือ เมื่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของทานกับเพื่อนรวมงานไมตรงกันทานพรอมที่จะเปดใจยอมรับ
ฟงและแกไขปญหารวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ การทํางานกับเพื่อนรวมงานมีลักษณะ
การทํางานเปนทีม มีคาเฉลีย่ อยูในระดับสูง ตามลําดับ
4 การวิเคราะหความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด ใน
ภาพรวมและรายดาน
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ผลการศึกษา พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับ
แรก คือ ดานความรูสึก มีคาเฉลีย่ อยูในระดับสูง รองลงมา คือ ดานบรรทัดฐานทางสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง
และลําดับสุดทาย คือ ดานการคงอยูกับองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
4.1 ดานความรูสึก พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานรูสึกวาตัวทานเองเปนสวนหนึ่งของ
องคการแหงนี้ และองคการแหงนี้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวของทาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ ทานมี
ความภาคภูมิใจที่จะบอกคนอื่นวาทานเปนบุคคลากรของบริษัทฯ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ
สําหรับทานแลวองคการแหงนี้เปนองคการที่ดีที่สุดและเปนที่นารวมงานดวย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
4.2 ดานการคงอยูกับองคการ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานรูสึกวาเปนหวงอนาคตของ
แผนกที่ทานปฏิบัติงานอยู และมีความรูสึกจงรักภักดีกับแผนกและองคการของทาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสู ง
รองลงมา คือ ทานเต็มใจที่จะทํางานใหมากกวาปกติเพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ทานเลือกปฏิบัติงานกับองคการแหงนี้เพราะมีความมั่นคงในหนาที่การงานและมี
คาตอบแทน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
4.3 ดานการคงอยูกับองคการ พบวา มีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ทานเห็นดวยกับเปาหมายของ
องคการและพยายามรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคการอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง รองลงมา คือ
ทานมีความหวงใยตออนาคตขององคการแหงนี้ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ทานมีความหวงใย
ตออนาคตขององคการแหงนี้ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับผลการศึกษา พบวา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นเปนลําดับแรก คือ ดานความตองการดํารงชีพ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง รองลงมา คือ ดานความตองการเจริญกาวหนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และลําดับสุดทาย คือ ดานความ
ตองการความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด โดยผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการทํางานมีผลตอความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย อวยผล (2550)
ทําการศึกษาเรื่องความสั มพันธระหวางแรงจูงใจกั บความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิ บัติงาน
กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ดังนั้นแนวทางในการ
เพิ่มการความผูกพันตอองคการ ควรหาแนวทางที่ สามารถเพิม่ แรงจูงในการทํางานมากขึ้นใน ดานความตองการ
ความสัมพันธ ดานความตองการเจริญกาวหนา ดานความตองการดํารงชีวิต ยอมสงผลตอพนักงานใหมคี วามผูกพัน
ตอองคการมากขึ้น
2. การศึกษาบรรยากาศองคการมีผลตอกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรบริษัท งวนเชียง
อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด โดยผลการศึกษา พบวา บรรยากาศองคการมีผลตอกับความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับการศึกษาของปทมา พรมมินทร (2555)
ทําการศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ผลการศึกษา พบวา
บรรยากาศขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในองคการ โครงสรางการทํางาน รางวัล และผลตอบแทนความมัน่ คง และความเสีย่ งของ
การปฏิบัติงาน ความอบอุน และการสนับสนุนความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนอิสระในการทํางาน
ความยืดหยุนและมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธระหวางบรรยากาศขององคการกับความผูกพันตอ
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องคการของพนักงาน องคการควรสรางความพรอมในการปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อันจะทําให
เกิดความผูกพันตอองคการสูงขึ้น เพื่อเสริมสรางความสัมพันธใหกับพนักงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากศึกษาวิจัย
1. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดานอื่นๆ เชน ระบบการบริหารงาน ระบบการประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน คานิยม วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเปาหมายขององคการ
2. ควรศึกษาการวิจัยอยางตอเนื่อง เพราะนโยบายการบริหารงานตาง ๆ ขององคการมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสงผลใหตอบรรยากาศองคการ และความผูกพันตอองคการได
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