
ปจจัยท่ีสงผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
Factors Affecting Employees Engagement to Organizations at Bangpoo Industrial Estate 

 
โสภา  ดวงพล 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ : ดร.ชิณโสณ  วิสิฐนิธิกิจา 

 
Abstract 

 

This study has three major purposes: (1) to determine the level of employees’ motivation at Bangpoo 
industrial estate. (2) to determine the level of employees’ commitment at Bangpoo industrial estate. (3) to 
determine employee’s motivation which affects employee’s commitment to the organizations at Bangpoo 
industrial estate. This was a quantitative research using questionnaire as a tool to collect data concerning 
employee behavior patterns. The data was analyzed with descriptive statistics namely percentage, mean, t-test, 
one-way ANOVA, Pearson correlation, and regression analysis were reported.  

Findings from the study reported that most of 400 respondents were male, aged less than 26 years old, 
held a bachelor degree, operation level positioned, worked for organization less than one year, and earned 
monthly income less than 20,001 baht. The overall picture of the opinions on the factors of employee 
commitment to the organization were at medium level which consisted of the appropriate work assignment, job 
satisfaction, the quantity of job assignment was appropriated, job collaboration, opportunity for career path, and 
team work collaboration which influenced employee commitment to organization at Bangpoo industrial estate 
were at statistically significant at 0.05 level. 

Recommendations from the study results were that organization should emphasize on coworker’s 
relationship, appropriate work assignment, quantity of job assigned, workers collaboration, career path. 
Consequently, a willingness of employee to devote its efforts to strengthen the productivity of the Organization. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคหลัก 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู (2) ศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (3) ศึกษาแรงจูงใจของพนักงานท่ีมีผลตอความ
ผูกพันของพนักงานตอองคการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมของพนักงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละคาเฉลี่ยคา t-test, One-way 
ANOVA, Pearson Product Moment Correlation และ Multi Regression Analysis 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนใหญเปนเพศชายมีอายุนอยกวา 26 ป ศึกษาระดับปริญญาตรี                   
เปนพนักงานรายเดือน มีตําแหนงเปนระดับพนักงาน อายุงานนอยกวา 1 ปรองลงมามีอายุระหวาง 1-5 ป  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 20,001 บาท ภาพรวมความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบดวย 
ลักษณะของงานท่ีทําอยูมีความเหมาะสมตรงกับความสามารถและประสบการณ งานท่ีไดรับผิดชอบมีประมาณท่ีเหมาะสม มีโอกาส 
ในการเขารับการฝกอบรม พัฒนาทักษะ สามารถโยกยายงานไดตามความรูความสามารถในการทํางาน เพ่ือนรวมงานใหการยอมรับ
และยินดีรวมงานดวย สงผลตอตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะ ควรใหความสําคัญเรื่องความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน การมอบหมายงานท่ีเหมาะสม ปริมาณงานท่ีไดรับ
มอบหมาย การทํางานรวมกันของพนักงาน ก็จะสงผลตอความตั้งใจของพนักงานท่ีจะทุมเทความพยายามในการเสริมสราง
ความสามารถในการผลิตขององคการตอไป   

  

คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคการ 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันการทําธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ไมวา
จะอยูในธุรกิจใด ตางพยายามแขงขันและหากลยุทธมาใช
เพ่ือการไดเปรียบในการแขงขันอยูตลอด การสรางความ
แตกตาง การลดตนทุนใหต่ํา เหลาน้ี ลวนแตถูกนํามาใช
ท้ังสิ้น เปาหมายขององคการท่ีถูกวางไว ผูบริหารตองให
ความสําคัญในทุกๆ ดาน และเพ่ือชวยใหการทํางานมี
ประสิ ท ธิภาพ  และประสิ ท ธิผล  องค กา รต อ ง ให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลก
ยุคสารสนเทศ ตองอาศัยทรัพยากรมนุษยในการวิเคราะห
ขอมูลสังเคราะหขอมูล ท่ีรวดเร็วอันจะนํามาซึ่งการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน องคการจะทําอยางไรให
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และในการบริหารเชิงกลยุทธองคประกอบหน่ึงคือการ
วิ เคร าะหทรัพยากรม นุษย  ซึ่ ง เ ปนการ วิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายใน ท่ีจะสะทอนจุดออนจุดแข็งของ
องคการ การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยจะครอบคลุมถึง
องคประกอบหลายๆ สวน ไมวาจะเปน ประสิทธิภาพของ
บุคลากร  การสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
ความคลองตัวของระบบสื่อสารขององคการ โดย
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะตองพิจารณาอีกประการหน่ึง 
คือ ความผูกพันตอองคการ ทําอยางไรจะสรางความ
ผูกพันตอองคการใหเกิดกับบุคลากร เพ่ือท่ีจะรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถใหอยูกับองคการให
นานท่ีสุด  
 ปจจุ บันองคการใหญๆ  หลายแห งต างให
ความสําคัญกับอัตราการเขา-ออก (Turn overrate) มาก
เพราะถือวาเปนตัวทําลายประสิทธิภาพการบริหาร 
องคการตองเสียคาใชจายตอคนเมื่อคํานวณตอปแลวเปน
เงินจํานวนมาก เมื่อมีพนักงานออกก็ตองมีการสรรหา 
และคัดเลือกพนักงานใหมมาทดแทน ทําใหตองเสีย
คาใชจาย และตนทุนคาเสียโอกาส เชน เสียคาโฆษณา
และก็ไมไดรับประกันวาจะไดคนดีมีความสามารถเขา
มารวมงาน  นอกจากน้ีผูบริหารตองเสียเวลาในการ
สัมภาษณ เมื่อรับเขามาทํางานผูบังคับบัญชา หัวหนางาน 
ยังตองเสียเวลาในการช้ีแนะ กํากับดูแลอยางนอยในชวง
ตลอดระยะเวลาทดลองงาน รวมท้ังตองเสียคาใชจายสง
พนักงานเขารับการฝกอบรม ไมวาจะเปนการปฐมนิเทศ 
หรือการอบรมสัมมนา  เพ่ือเพ่ิมความรูในงานท่ีสําคัญ   
ถาพิจารณาภาพรวมจะเห็นวาองคการท่ีมีอัตราเขา-ออก 
สูงจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการชวงน้ัน ชะงักงัน 
งานขาดความตอเน่ือง ทําใหสูญเสียโอกาสท่ีจะแขงขัน         
ในธุรกิจไดเชนกัน  

 จากท่ีไดกลาวมาน้ี  ทําใหผูศึกษามีความสนใจ             
ท่ีจะศึกษาเ ก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพ่ือจะได
เปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
องคการพัฒนางานและการบริหารจัดการบุคลากรภายใน
องคการเพราะหากองคการสามารถตอบสนองจุดมุงหมาย
ของพนักงานในองคการไดแลวพนักงานก็จะใหความ
รวมมือและสนับสนุนองคการของตนเองและในท่ีสุด
องคการก็จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายขององคการไดอีก
ท้ังชวยรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ                  
มีประสิทธิภาพใหคงอยูกับองคการตลอดไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของแรงจูงใจของ

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
2. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

องคการของพนักงานในนิคมอุสาหกรรมบางปู 
 

แนวคิดทฤษฎี 
 ทฤษฏีแรงจูงใจของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’ 
Two – Factor Theory)  

ทฤษฎีความผูกพันตอองคการของ ริชารด เอ็ม 
สเตียรส (Richard M. Steers) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ดานเน้ือหาผูศึกษาไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู  โดยอาศัยแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจ ประกอบดวย 
ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และแนวคิดเก่ียวกับความผูกพัน
ตอองคการ ซึ่งประกอบดวย ดานความศรัทธาตอองคการ 
ดานความทุมเทตอองคการ และดานความจงรักภักดีตอ
องคการ 
 ด านประชากร  ศึ กษาจากประชากรผู ท่ี
ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลือกตัวอยาง
จํานวน 400 คน 
 

สมมติฐาน 
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ท่ีแตกตางกัน 



2. ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

3. ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

4. ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

5. ปจจัยค้ําจุนท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลท่ีได

จากแบบสอบถามใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู   
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูล 
ท่ีไดศึกษาคนควาจาก หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี เ ป น
แบบสอบถามท่ีผูศึกษาทําการสรางข้ึนเพ่ือศึกษาปจจัยท่ี
สงผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนการสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประเภทพนักงาน ตําแหนง อายุงาน และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน การสรางลักษณะคําถามเปนลักษณะ  
นามบัญญัติ (Nominal Scale) เปนการวัดขอมูลเพ่ือ
จัดแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด โดย
มีคําตอบให เลือกหลายคํ าตอบ แตผู ตอบสามารถ
เลือกตอบเพียงขอเดียว ขอมูลท่ีวัดไดในระดับน้ีใชสถิติ
อยางงายในการคํานวณคือ คารอยละ โดยในสวนขอมูล
สวนท่ี 1 ประกอบดวยจํานวนคําถามท้ังสิ้น 7 ขอ                   
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามระดับความสําคัญ
ของแรงจูงใจ ท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเปนคําถามแบบ 
คาคะแนนระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจออกเปน              
5 ระดับ ตามแบบลิเคอรด (Likert) แบบสอบถามท่ีสราง
ข้ึนเปนขอคําถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) มีขอคําถามจํานวน 41 ขอ 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น
ของขอมูลความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู โดยเปนลักษณะคําถามแบบคา
คะแนน แบงคาคะแนนระดับความผูกพันออกเปน                 
5 ระดับ ตามแบบลิเคอรด (Likert)  

ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนไป
ใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความถูกตองในสํานวนภาษา
โดยผูทรงคุณวุฒิไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจํานวน             
3 ทาน โดยหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ซึ่งไดคาเฉลี่ยท้ังฉบับ
เทากับ 0.87 
 ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดรับการ
ปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาความสมบูรณอีกครั้งและนําไปทดลองใช (Try-
out) กับกลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ี               
ผูท่ีปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 40 ชุด แลว
นํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ี
ได ไปทดสอบความ เ ช่ือมั่ นตาม วิ ธีของครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 202-204) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 ข้ึนไปจะตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมั่นเพียงพอสําหรับใชเปน
มาตรฐานของมาตรวัดผู วิจัยหาคาความเ ช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังชุดน้ีจํานวน 40 ชุด กับผูท่ีปฏิบัติงาน         
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีไมใชกลุมตัวอยางพบวาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เทากับ 0.98 มีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง 
 ทําการประมวลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการหาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม 
Microsoft Excel ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสราง
แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแทง (Bar 
Chart) พรอมคําอธิบายผล และนําผลท่ีไดจากแผนภูมิ   
มานําเสนอเพ่ือวิเคราะหตามลักษณะของตัวแปรตางๆ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เปนการวิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency)              
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation-SD) เพ่ือวัดการ
กระจายของขอมูล ใชในการอธิบายขอมูลปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยท่ีมีผลตอความ
ผูกพัน และความผูกพันตอองคการของพนักงาน 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)               
ใชสําหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช คือ t-test การ
วิเคราะหแบบ ANOVA ใช F-test, (One-way ANOVA), 
Pearson Product Moment Correlation และ Multi 
Regression Analysis 
 



สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผูตอบแบบสอบถามจํานวน            
400 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชายมีอายุนอยกวา 26 ป            
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานรายเดือน 
ตําแหนงงานพนักงาน มีอายุงานนอยกวา 1 ป และ                  
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,001 บาท 
 ผลการศึกษาปจจยัจูงใจมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
พบวา ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบท่ีไดรับ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ และดานความสํา เร็จในการทํางาน                  
ในภาพรวมของความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ดานลักษณะงาน ผลการศึกษาพบวา ดาน
ลักษณะงานภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมากโดยมี
รายละเอียดระดับความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญ
มาก 2 รายการ  ประกอบดวย  ลักษณะของงานท่ีทําอยูมี
ความเหมาะสมตรงกับความสามารถและประสบการณ
ของทาน และงานท่ีไดรับผิดชอบอยูในปจจุบันมีความ             
ทาทายและนาสนใจ   

ดานความรับผิดชอบท่ีไดรับ ผลการศึกษาพบวา
ด านความรับผิดชอบท่ีได รับภาพรวมอยู ในระดับ
ความสําคัญปานกลางโดยมีรายละเอียดระดับความสําคัญ 
อยูในระดับความสําคัญมาก 2 รายการประกอบดวย  
ทานมีสวนรวมในการคิดและแกไขปญหางาน และงาน
ของทานไดมีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน  

ด านคว ามก า วหน า ในตํ า แหน งก าร งาน                   
ผลการศึกษาพบวา  ดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งานภาพรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง  โดยมี
รายละเอียดระดับความสําคัญปานกลาง อยูในระดับ
ความสําคัญปานกลาง 3 รายการประกอบดวย ทาน
สามารถโยกยายงานไดตามความรูความสามารถในการ
ทํางาน ทานมีโอกาสในการเขารับการฝกอบรมพัฒนา
ทักษะ และทานมีโอกาสท่ีจะไดรับการเลื่อนตําแหนงงาน
ท่ีสูงข้ึน  

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษา
พบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ภาพรวมอยูใน
ระดับความสําคัญปานกลางโดยมีรายละเอียดระดับ
ความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 4 รายการ
ประกอบดวย เพ่ือนรวมงานใหการยอมรับและยินดี
รวมงานดวย ทานไดรับคําชมเชยจากหัวหนางานเมื่อ
ทํางานไดดี ทานมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ

การทํางานในหนวยงานอยางเต็มท่ี และทานไดรับความ
ไววางใจและเช่ือถือจากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน  

ดานความสําเร็จในการทํางาน ผลการศึกษา
พบวา  ดานลักษณะงานภาพรวมอยูในระดับความสําคัญ
ปานกลางโดยมีรายละเอียดระดับความสําคัญ อยูในระดับ
ความสําคัญปานกลาง 3 รายการประกอบดวย ทานรูสึก
วาเปนสวนหน่ึงของการทํางาน ทานไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาและตัดสินใจ และผลงานของการทํางาน
เปนไปตามท่ีคาดหวัง  

ผลการศึกษาปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานเงินเดือน 
ดานสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสถานะอาชีพ 
และดานความมั่นคงในการทํางาน ในภาพรวมของ
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยู ในระดับ              
ปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ดานการปกครองบังคับบัญชา ผลการศึกษา
พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชาภาพรวมอยูในระดับ
ความสํ าคัญปานกลาง   โดยมี ร ายละ เ อียดระดับ
ความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 4 รายการ
ประกอบดวย หัวหน างานพรอมรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะ หัวหนางานไดมอบหมายงานอยางเหมาะสม 
หัวหนางานมีความยุติธรรมในการประเมินผลงาน และ
หัวหนางานสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  

ดานเงินเดือน ผลการศึกษาพบวา ดานเงินเดือน
ภาพรวมอยู ในระดับความสําคัญปานกลาง  โดยมี
รายละเอียดระดับความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญ
ปานกลาง 3 รายการประกอบดวย เ งินเดือนและ
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับงาน ทานไดรับเงินโบนัส
ประจําป และทานไดรับสวัสดิการจากองคการไดอยาง
เหมาะสม    

ดานสภาพการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ดาน
สภาพการทํางานภาพรวมอยู ในระดับความสําคัญ                 
ปานกลาง  โดยมีรายละเอียดระดับความสําคัญ อยูใน
ระดับความสําคัญปานกลาง 2 รายการประกอบดวย 
สภาพอุปกรณและเครื่องมือในการทํางานมีเพียงพอตอ
การทํางาน และอาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีท่ีทานทํางาน                
มีความมั่นคงและปลอดภัย  

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานผลการศึกษา
พบวา ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานภาพรวมอยูใน
ระดับความสําคัญปานกลาง  โดยมีรายละเอียดระดับ
ความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 4 รายการ
ประกอบดวย เพ่ือนรวมงานพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาหารือ



กับทานเมื่อทานมีปญหา แมวาจะมีความขัดแยงเกิดข้ึน
ระหวางทานกับเพ่ือนรวมงานแตทายในท่ีสุดก็สามารถ
เขาใจกันดวยดี เพ่ือนรวมงานใหความเปนกันเองกับทาน 
และเพ่ือนรวมงานของทานตางใหความรวมมือในการ
ทํางานเปนอยางดี 

ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า                     
ผลการศึกษาพบวา  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ภาพรวมอยู ในระดับความสํ าคัญปานกลางโดยมี
รายละเอียดระดับความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญ
ปานกลาง 3 รายการประกอบดวย การวางตัวของหัวหนา
งานดานกิริยา วาจา ทาทางการพูดท่ีมีกับทาน หัวหนา
งานไดแสดงถึงความเต็มใจและยินดีใหคําปรึกษากับทาน
ท้ังเรื่องสวนตัวและเรื่องงาน และหัวหนางานแสดงความ
จริงใจและเปนกันเองกับทานในขณะทํางานและนอก 
เวลางาน  

ดานสถานะอาชีพ ผลการศึกษาพบวา ดาน
สถานะอาชีพภาพรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง
โดยมี รายละเ อียดระดับความสํ าคัญ อยู ในระดับ
ความสําคัญปานกลาง 1 รายการประกอบดวย เพ่ือนและ
คนรูจักของทานยอมรับในอาชีพและหนาท่ีการทํางาน 
ของทาน  

ดานความมั่นคงในการทํางาน ผลการศึกษา
พบวา ดานความมั่นคงในการทํางานภาพรวมอยูในระดับ
ความสํ าคัญปานกลาง  โดยมี ร ายละ เ อียดระดั บ
ความสําคัญ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 3 รายการ
ประกอบดวย ทานมีความพอใจกับความมั่นคงของ
องคการในปจจุบัน ทานเช่ือมั่นวาตําแหนงการงานท่ีทาน
ทําอยูมีความมั่นคง และทานคิดวางานท่ีทานทําอยูน้ัน               
มีความมั่นคงอยูในระดับใด 

ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู พบวา ความผูกพันตอ
องค การของพนักงานในนิคม อุตสาหกรรมบาง ปู 
ประกอบดวย ดานความศรัทธาตอองคการ ดานความ
ทุมเทตอองคการ และดานความจงรักภักดีตอองคการใน
ภาพรวมของความผูกพันตอองคการอยูในระดับความ
คิดเห็นปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ดานความศรัทธาตอองคการ ผลการศึกษา
พบวา ดานความศรัทธาตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีรายละเอียดระดับความคิดเห็น อยูใน
ระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย ทานภูมิใจท่ีจะ
บอกกับคนท่ัวไปวาทานเปนพนักงานขององคการน้ี ทานมี
ความรูสึกวาองคการคือครอบครัวของทาน ทานเห็นดวย
กับนโยบายขององคการ ทานไมลําบากใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ตามนโยบายกฎระเบียบและขอบังคับท่ีองคการกําหนด 

ดานความทุมเทตอองคการ ผลการศึกษาพบวา
ดานความทุมเทตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีรายละเอียดระดับความคิดเห็น อยู ในระดับ              
ปานกลาง 5 รายการ ประกอบดวย ทานรูสึกวาปญหา
ขององคการเปนเรื่องท่ีพนักงานทุกคนรวมท้ังตัวทานตอง
รวมมือชวยกันแกไข ทานมั่นใจในอนาคตขององคการ 
ทานเต็มใจท่ีจะเสียสละความสุขและประโยชนสวนตัวเพ่ือ
ความสําเร็จขององคการ ทานมีความรูสึกหวงใยอยางยิ่ง
กับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับองคการ ทานเต็มใจท่ีจะใชความรู
ความสามารถและประสบการณเพ่ือใหงานขององคการ
ประสบความสําเร็จ  

ดานความจงรักภักดีตอองคการ ผลการศึกษา
พบวา ดานความจงรักภักดีตอองคการ ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดระดับความคิดเห็น              
อยูในระดับปานกลาง 6 รายการ ประกอบดวย ทานมี
ความตองการท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกขององคการน้ี
ตลอดไป ทานทํางานกับองคการน้ีเพ่ือรอเปลี่ยนงานใหม 
ท่ีดีกวา ทานรูสึกวาองคการน้ีเปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีทาน
อยากทํางานดวย  ทานมักจะกลาวชมและพูดถึงองคการ
ในทางสรางสรรคอยูเสมอ เมื่อมีผูกลาวถึงองคการของ
ทานในทางท่ีไมดีทานรูสึกไมชอบใจ และทานรูสึกวา
องคการน้ีเปนองคการท่ีดีท่ีสุดท่ีทานอยากทํางานดวย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน  

มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูท่ีแตกตางกัน จาการศึกษาพบวา ดาน
อายุ ดานระดับการศึกษา ดานประเภทพนักงาน ดาน
ตําแหนงงานดานอายุงาน และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน        
ท่ีแตกตางกันมีผลตอความผูกผันตอองคการของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จาการศึกษาพบวา ภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ
ระดับสูงมากทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู จากการศึกษาพบวา ภาพรวมเฉลี่ยมีความสัมพันธ
ระดับสูงมากทิศทางเดียวกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จากการศึกษาพบวา ในเรื่องงานท่ีไดรับผิดชอบอยูใน
ปจจุบันมีความทาทายและนาสนใจ  ลักษณะของงานท่ีทํา
อยู มี ค ว าม เหม า ะสมตร ง กับคว ามส าม า รถแล ะ



ประสบการณของทาน  งานท่ีทานทําอยูในปจจุบันทาน
รูสึกชอบและมีความพึงพอใจตอการทํางาน  งานท่ีได
รับผิดชอบมีประมาณท่ีเหมาะสม  ทานมีสวนรวมในการ
คิดและแกไขปญหางาน  ทานมีโอกาสในการเขารับการ
ฝกอบรมพัฒนาทักษะ  ทานสามารถโยกยายงานไดตาม
ความรูความสามารถในการทํางาน  เพ่ือนรวมงานใหการ
ยอมรับและยินดีรวมงานดวย  ทานไดรับคําชมเชยจาก
หัวหนางานเมื่อทํางานไดดี  ทานมีโอกาสในการเสนอ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานในหนวยงานอยางเต็มท่ี   
และทานไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตัดสินใจ   
สงผลตอตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยค้ําจุนท่ีสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จากการศึกษาพบวา  ในเรื่องหัวหนางานไดมอบหมายงาน
อยางเหมาะสม หัวหนางานพรอมรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะ  หัวหนางานสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน  ทานไดรับสวัสดิการจากองคการไดอยาง
เหมาะสม  อาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีท่ีทานทํางานมีความ
มั่นคงและปลอดภัย  บรรยากาศโดยท่ัวไปของสถานท่ี
ทํางานชวยสงเสริมการทํางานของทาน  เพ่ือนรวมงาน
ของทานตางใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี  
เพ่ือนรวมงานใหความเปนกันเองกับทาน  แมวาจะมีความ
ขัดแยงเกิดข้ึนระหวางทานกับเพ่ือนรวมงาน  แตทายท่ีสุด 
ก็สามารถเขาใจกันดวยดี  การวางตัวของหัวหนางานดาน
กิริยาวาจาทาทางการพูดท่ีมีกับทาน  หัวหนางานแสดง
ความจริงใจและเปนกันเองกับทานในขณะทํางานและ
นอกเวลางาน  ครอบครัวของทานยอมรับในอาชีพและ
หนาท่ีการทํางานของทาน  สังคมโดยรอบของทานยอมรับ
ในอาชีพและหนาท่ีการทํางานของทาน  ทานเช่ือมั่นวา
ตําแหนงการงานท่ีทานทําอยูมีความมั่นคง  ทานมีความ
พอใจกับความมั่นคงขององคการในปจจุบัน  และทานคิด
วางานท่ีทานทําอยูน้ันมีความมั่นคงอยูในระดับใด  สงผล
ตอตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลกับความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู            
ผูศึกษามีประเด็นท่ีจะมาอธิปรายดังน้ี 

 1. ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ดานลักษณะงาน 
ด านความรับผิ ดชอบ ท่ี ได รั บ  ด านความก าวหน า                     

ในตําแหนงการงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  
ดานความสําเร็จในการทํางาน พบวา ภาพรวมอยูในระดับ
สําคัญปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมณฑน 
ยอดมงคล (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จํากัด 
พบวา ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท           
แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จํากัด ในทุกๆ ดาน
สามารถตอบสนองตอความตองการไดดี   จึ งทําให
พนักงานมีปจจัยจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  
 2. ปจจัยจูงใจดานลักษณะงานท่ีสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
อยู ในระดับสําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มารยาท ศรีเงิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอ
พนักงานในการทํางานกับหางหุนสวนจํากัดไฬญา พบวา 
ดานลักษณะของงานท่ีทํา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

 3. ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบท่ีไดรับ              

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารยาท ศรีเงิน (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอพนักงานในการทํางาน
กับหางหุนสวนจํากัดไฬญา พบวา ดานความรับผิดชอบใน
หนาท่ีการงาน ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญ
โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 4. ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารยาท ศรีเงิน (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอพนักงานในการทํางาน
กับหางหุนสวนจํากัดไฬญา พบวา ดานความกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญ
โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 5. ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                    
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารยาท ศรีเงิน (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอพนักงานในการทํางาน
กับหางหุนสวนจํากัดไฬญา พบวา ดานการไดรับการ
ยอมรับยกยองและชมเชยจากผูอ่ืน ผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 6. ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน            
ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน ไชยมูล (2553) 



ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบัญชี
ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา ดาน
ความสําเร็จในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม
พบปญหาในระดับปานกลาง 

 7.  ปจจัยค้ํ าจุน ท่ีส งผลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา ดานเงินเดือน ดานสภาพการทํางาน 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ดานสถานะอาชีพ ดานความมั่นคงในการ
ทํางาน พบวา ภาพรวมอยู ในระดับสําคัญปานกลาง              
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อ่ิมพิทักษ (2552) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษัทโฟรซีซั่นส ไฮเทค วอชช่ิง จํา กัด พบวา จาก                 
ผลการศึกษาปจจัยค้ําจุนพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

8. ปจจัยค้ําจุนดานการปกครองบังคับบัญชา               

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัศวิน เศรฐศิลป (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด 
สาขาลําพูน พบวา ดานการบังคับบัญชา และควบคุมดูแล 
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับปานกลาง  

9. ปจจัยค้ําจุนดานเงินเดือนท่ีสงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
อยูในระดับสําคัญปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มารยาท ศรีเงิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอ
พนักงานในการทํางานกับหางหุนสวนจํากัดไฬญา พบวา 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ผูตอบแบบสอบถามให
ระดับความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 10. ปจจยัค้ําจุนดานสภาพการทํางานท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู อยู ในระดับสําคัญปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มารยาท ศรีเงิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัย 

จูงใจท่ีสงผลตอพนักงานในการทํางานกับหางหุนสวน
จํ า กัดไฬญา พบว า  ด านสภาพการทํางาน ผู ตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 

 11. ปจจัยค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อยูในระดับสําคัญปานกลาง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วินิตา วิทยกุล (2552) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจในการทํางานของ

ผูผสมยาเคมี บําบัด ประจํา โรงพยาบาลในจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน พบวา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
(Interpersonal Relations) ผูผสมยาเคมีบําบัดใหระดับ
ความสําคัญของปญหาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

 1 2 .  ป จ จั ย ค้ํ า จุ น ด า น ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู อยูในระดับสําคัญ
ปานกลาง ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ              
อ่ิมพิทักษ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทโฟรซีซั่นสไฮเทค วอชช่ิง จํากัด พบวา 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา จากการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 13. ปจจัยค้ําจุนดานสถานะอาชีพท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู อยู ในระดับสําคัญปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มารยาท ศรีเงิน (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัย 

จูงใจท่ีสงผลตอพนักงานในการทํางานกับหางหุนสวน
จํากัดไฬญา พบวา ดานตําแหนงงาน จากการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับทุกปจจัยยอยใน
ระดับปานกลาง  
 14. ปจจัยค้ําจุนดานความมั่นคงในการทํางาน 

ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมบาง ปู  อยู ในระดับสํ าคัญปานกลาง                   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อ่ิมพิทักษ (2552) 
ศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริษัทโฟรซีซั่นสไฮเทค วอชช่ิง จํากัด พบวา ดานความ
มั่ นคง ในการ ทํ างาน จากการศึ กษาพบว าผู ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานความมั่นคงในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 
1. ดานลักษณะงาน ควรใหความอิสระในการ

ทํางานและความคาดหวังท่ีจะกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
2. ดานความรับผิดชอบท่ีไดรับ ควรสงเสริมการ

มีอิสระในการใชดุลพินิจในการทํางานและมีโอกาสใช
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

3. ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ตองมี
ความแนนอนและตอเน่ืองในการสรางผลงานไดและทําให
พนักงานมีความกาวหนาในงานเพ่ือจะพิสูจนตนเองถึง
ความสามารถของเขาได 

4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ การไดรับ 
คํา ช่ืนชมหรือความพึงพอใจจากผู บังคับบัญชาหรือ 



หัวหนางาน การยอมรับน้ี ไมเพียงแตเปนคําชมอาจเปน
การแสดงความยินดี การใหการยอมรับในรูปแบบอ่ืนซึ่ง
แสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถ หรืออาจเปนใน
รูปของการใหของรางวัล ประกาศเกียรติบัตร เมื่อบุคคล
หน่ึง ทํางานไดสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  

5. ดานความสําเร็จในการทํางาน ควรสราง
แรงจูงใจเพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ความสําเร็จของเขาเอง 

6. ดานการปกครองบังคับบัญชา ความสามารถ
ของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมใน
การบริหารน้ัน องคการควรใหความสําคัญเรื่องวุฒิภาวะ
ผูนํา ในการปกครองบังคับบัญชาพนักงาน 

7. ดานเงินเดือน ควรมีการทบทวนอัตราคาจาง
ตามราคาตลาดแรงงาน และประเภทธุรกิจเดียวกันหรือ
ใกลเคียงตลอดเวลา เพ่ือปองกันการลาออกของพนักงาน 

8. ดานสภาพการทํางาน เชน อาคาร สถานท่ี 
และพ้ืนท่ี ควรมีความมั่นคงและปลอดภัย หรือโรงงาน
อาจจะติดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือบรรยากาศท่ีดีของ
สถานท่ีทํางาน จะชวยสงเสริมการทํางานของพนักงานให
ดีข้ึน 

9. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ควร
สงเสริมดานสัมพันธภาพ (Relatedness) เชน การ
ยอมรับในความคิดเห็น  ภารกิจ/วัตถุประสงค  เพ่ือน
รวมงานมีคุณภาพ  และเพ่ือนท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหเกิดสถานท่ี
ทํางานท่ีมีความสุข (Happy workplace) 

10. ด านความสั ม พันธ กั บผู บั งคั บ บัญชา 
ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเอาใจใสสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน 

11. ดานสถานะอาชีพ องคการควรมีแผนงาน
เสนทางสายอาชีพของพนักงาน เพ่ือความกาวหนาและ
ความมั่นคงในงาน พนักงานจะไดมีความรูสึกถึงความ
มั่ น ค ง ใน อา ชีพ ก า ร ทํ า ง า น  ค ว า มแ น น อน  แ ล ะ
ความกาวหนาของตําแหนงงานในองคการ 

12. ดานความมั่นคงในการทํางาน องคการตอง 
มีความชัดเจนในนโยบายเปนท่ีพ่ึงพิงได ท้ังภายในและ
ภายนอกองคการ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูสึกถึงความ
มั่นคงในการทํางาน 

ขอเสนอแนะการศึกษาคร้ังตอไป 
 ศึ กษาคุณภาพ ชี วิตของพ นักงาน ใน นิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
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