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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การสร้างแรงจูงใจของคนงานในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน าไปใช้
ประโยชน์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก สร้างจากการศึกษาข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะค าถามมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด โครงสร้างและแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระดับผู้ปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นแนวค าถามกว้างๆ แบบสอบถามระดับคนงาน แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดความคิดเห็นต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ 
จากระดับปฏิบัติการ และระดับคนงาน แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างจากระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 โครงการละ 
6 ชุด และกลุ่มคนงาน โครงการละ 60ชุด สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ระดับ
ปฏิบัติการ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  6 คน สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ระดับคนงาน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 48 คน เพศ
หญิง 17คน รวม 60 ชุด สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุก ๆ ด้านมาเป็นอันดับแรก ผลการศึกษา ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง (ระดับปฏิบัติการ) มีที่พัก เงินสมทบ ค่าน้ ามัน โบนัส กองทุนเลี้ยงชีพ 
ค่ารักษาพยาบาล สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับคนงานส่วนใหญ่พึงพอใจในด้าน
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาเป็นด้านของความปลอดภัยในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.86 และด้านของสภาพงานและลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 3.67ตามล าดับ ผลการศึกษาส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง (ระดับคนงาน) มีน้ า ไฟ ให้ใช้ฟรี 
ประกันสังคม ค่าท่ีพัก ค่ารักษาพยาบาล 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the motivation of operation on construction, 

and to study the factors affecting the motivation of construction personnel to let them operate 
effectively in order to be applied as entrepreneurs’ guidelines. The instruments used in this 
research consisted of quantitative data and depth-interview created by documents and relevant 
researches study. The question types included closed-ended and open-ended questions. For the 
structures and question styles of depth-interview included the informal interview through 
operational personnel carried out by asking general questions, and labor questionnaire created to 
measure various opinions. The data analysis was carried out by descriptive statistics by finding out 
Percentage, Mean, Mode, and Standard Deviation. The research result revealed that for the factors 
affecting the motivation of operation for construction personnel, the researcher collected the data 
by using interview form towards both operational personnel and labor personnel. The 
questionnaires done by randomization of the operational personnel included 2 projects and 6 sets 
totally, and for labor personnel were 60 sets per project. According to Part 1) general information; 
it was found that the operational personnel were mostly male (6 persons), and for the labor 
personnel were mostly male (48 persons), female (17 persons), 60 sets totally. Concerning Part 2, 
the operational personnel were mostly had good relationship with every aspect the most. 
Regarding the study results of Part 3; the recommendations for the factors affecting the motivation 
of operation for construction personnel (operational personnel), the factors consisted residences, 
counterpart funds, petrol expense, bonus, corporate welfare, and nursing charge. For study 
conclusion of Part 2, it was found that most of the labor personnel were satisfied with the inter-
personal relationship the most (Mean = 4.03), secondly was the operational safety (Mean = 3.86), 
and work environments and characteristics (Mean = 3.67), respectively. For study result of Part 3, 
the recommendations  
of factors affecting the motivation of operation for the construction personnel (labor personnel) 
included free water supply and electricity, social security, residence expense, and nursing expense. 
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1. ท่ีมาและความส าคัญ 
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างได้แก่หน่วยงานและธุรกิจหลายประเภทซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
วิศวกร สถาปนิกและท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ผลิตและขายวัสดุก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วงเป็นต้น 

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ จะ
เห็นได้จากการมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านแรงงานด้านต่างๆในงานก่อสร้างจึงส าคัญและเป็นตัวก าหนดว่า
โครงการก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จได้ก็ต้องมีแรงงานและบุคลากรที่เพียงพอ เช่น โฟร์แมน ผู้รับเหมา และคนงาน เป็นต้น  

ในบริษัทก่อสร้างต้องแสวงหากลยุทธ์ในการจูงใจเพ่ือผลักดันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการ
ท างาน เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม ซึ่งส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ หากมีการ
ละเลยในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน ก็ย่อมท าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอาจท า
ให้เกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การขาดงานบ่อย การท างานไม่เต็มที่ สร้างผลงานได้น้อยหรือผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร การบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้บริหารจะต้องเข้าถึงจิตใจของบุคลากรที่มีอยู่และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับบุคลากรได้อย่างเป็นที่น่าสนใจ ซึ่ง
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็นงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งไม่อาจคาดหวังผลได้เหมือนผลทางวิทยาศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์
แน่นอนตายตัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของการหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของ
องค์การ เพ่ือให้บุคลากรเหล่านั้นได้น าความรู้ ความสามารถที่มีอยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตลอดจนการบ ารุงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุดเพ่ือ
ความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

จากท่ีกล่าวมาท าให้การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะท าให้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แล้วจะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์
และนโยบายที่ตอบสนองให้กับความต้องการของพนักงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและรักษาทรัพยากร
บุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร 

การจูงใจนับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญอย่างหนึ่งในทักษะการบริหารและเมื่อสามารถปฏิบัติได้ อย่างมี
ประสิทธิผลแล้ว ทั้งผู้บริหารองค์กรและพนักงานก็จะยิ่งก้าวไปสู่สัมฤทธิผลได้มาก ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจของคนงานในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 ทฤษฎี 
   3.1.1 ประสิทธิภาพการท างาน 
   Certo,Samuel C. (อ้างถึงใน : นวพรรษ จ ารัสศรี ; 2552) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 
 ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ซึ่งองค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสม โดยจะเก่ียวข้องกับปัจจัยย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ 

 1) ปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดพันธกิจที่สอดคล้อง
กับวิสัย การก าหนดเป้าหมายขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
การด าเนินงาน เป็นต้น 

 2) ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมถึงการจัดโครงการเกี่ยวกับงานใหม่ 
ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมศูนย์หรือการกระจายอ านาจ การจัดสายงาน การบังคับบัญชา การจัดกลุ่ม
งาน การจัดการทรัพยากร การติดตามก ากับดุแล และการประเมินผลการท างาน 
  ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะบุคคลคือหมู่คณะที่รวมตัวกัน
เป็นองค์การ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีบทบาทในการท างานหรือด าเนินงานต่างๆ สัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังนั้น บุคคลจึงรวมถึงผู้บริหาร บุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามโครงสร้างงานในองค์การ ครอบคลุมบุคคล
ระดับสูง กลาง และล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการท างานทั้งหมด ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การจะขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาในด้านต่างๆ ได้แก่ จ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความเป็นผู้น าและทักษะในการน าทักษะการสื่อสาร ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะด้านการบริหารจัดการ เจตคติ ค่านิยมที่พึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน 
และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์การ 
  ปัจจัยที่ 3 คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์การ
ออกแบบการบริหาร หากใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต การควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพ การจัดท าระบบข้อมูลการเชื่อมโยงการตลาด การบริการ เพ่ือการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สู่สังคม   
 3.1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 โชติกา ระโส (อ้างถึงใน : เสนาะ ติเยาว์ ; 2553) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ดังนี้ 
 แรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุ้น ที่เกิดจากความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นที่องค์การจัดให้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างาน ซึ่งสิ่งสนองเหล่านี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งความ
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ต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความเจริญเติบโตในการท างาน ปัจจัยสุขอนามัย นโยบาย และการ
บริหารงานขององค์การ ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับ ความสันพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและความมั่นคงในการท างาน 
 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวัด
ปทุมธานี (อ้างถึงใน : รังสรรค์ ประเสริฐศรี ; 2554) อธิบายว่า แรงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แรงจูงใจภายใน 
และแรงจูงใจภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motives) เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล เป็นความคิด 
ความสนใจ ความตั้งใจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจงรักภักดี ต่อองค์การ และ
ด้วยความผูกพันต่อองค์การก็ยังคงปฏิบัติงานและหาวิถีทางที่จะช่วยให้องค์การอยู่รอดแม้ว่าองค์การจะมีปัญหา  
 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) เป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้น
ให้ เกิดพฤติกรรม เช่น การได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยกย่อง เป็นแรงจูงใจที่ไม่คงทนถาวร และบุคคล
แสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าว เมื่อต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น  
 3.1.3 ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ 
 อนิวัช แก้วจ านง  (2552) มนุษย์มีความต้องการความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อ
ตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ 
ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น ดังนี้ 
 3.1.3.1 ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Physiological Needs) คือเป็นความต้องการด้านร่างกายเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ าและที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
 3.1.3.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย 
ความต้องการล าดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูกตอบสนองแล้วความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและ
จิตใจ ความมั่นคงในการท างาน  
 3.1.3.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการระดับที่สามโดยความ
ต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่นเพ่ือการตอบสนอง
ความต้องการทางสังคม  
 3.1.3.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความต้องการระดับที่สี่เป็นความ
ต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม ต้องการชื่อเสียงและการยกย่อง
จากบุคคลอื่น  
 3.1.3.5  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความต้องการ
ระดับสูงสุดบุคคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะต้องการความเป็นอิสระและ
ความรับผิดชอบ ซึ่งความต้องการความสมหวังของชีวิตคือ ความต้องการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้
ความสามารถ ทักษะและศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่ถูกจงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่
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ท้าทายความสามารถ ของพวกเขาการเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ การศึกษา
ทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์ ของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงความต้องการของ
มนุษย์นั้นมีล าดับขั้นตอนที่แน่นอนจากขั้นต่ าไปขั้นสูง ซึ่งความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคน คือ ความต้องการ
ที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตตามที่ตนเองมุ่งหวังแต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ละระดับได้นั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่ ากว่าเสียก่อนเพ่ือที่จะท าให้เกิด ความ
ต้องการในระดับต่อไป ซึ่งถ้าบุคลากรที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้วก็จะเกิด ความพึงพอใจ มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างานรวมถึงสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ธเนศ  เหลืองวิริยะแสง (2550) ได้ท าการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานบริษัท
วิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท
วิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง เพ่ือศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ การรับรู้บรรยากาศองค์การและ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การของ พนักงานบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่ง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัทวิศวกรรม
ก่อสร้างนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งมีแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดี รับรู้ความยุติธรรมในองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงาน 1 ใน 3 มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว แบบหาข้อมูลโดยการหยั่งรู้ แบบ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และแบบท างานอย่างมีแผน การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน การรับรู้บรรยากาศ
องค์การด้านความรับผิดชอบ บุคลิกภาพแบบท างานอย่างมีแผน และเพศสามารถร่วมกันพยากรณ์ แรงจูงใจในการ
ท างานในภาพรวมของพนักงานได้ร้อยละ 31.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 โดยตัวแปรที่สามารถท านาย
แรงจูงใจในการท างานในภาพรวมที่ดีที่สุดคือการรับรู้ บรรยากาศองค์การด้านความผู กพัน การรับรู้บรรยากาศ
องค์การด้านความผูกพัน การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการเห็นคุณค่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
กระบวนการ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ บุคลิกภาพแบบหาข้อมูลตามความเป็นจริง และ 
บุคลิกภาพแบบตัดสินใจโดยใช้เหตุผล สามารถร่วม กันพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ พนักงานได้ร้อยละ 44 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 โดยตัวแปรที่สามารถท านายแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ได้ที่สุดคือ การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การด้านกระบวนการ แผนการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความผูกพันและบุคลิกภาพแบบท างานอย่างมีแผ น 
สามารถร่วมกัน พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่อ านาจของพนักงานได้ร้อยละ 10.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย
ตัวแปรที่สามารถท านายแรงจูงใจใฝ่อ านาจได้ดีที่สุดคือ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านความผูกพัน 
  วัชรี  หวังนุช (2550) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์การและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโยกย้ายสถานที่ท างาน แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การและความคิด
ที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานของพนักงานโรงงานยาสูบ พนักงานโรงงานยาสูบ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีแรงจูงใจใน
การท างาน มีความผูกพันต่อองค์การ และมีความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานของพนักงานโรงงานยาสูบอยู่ในระดับ
ปานกลาง พนักงานโรงงานยาสูบที่มี อายุ และกระดับต าแหน่งงานและระดับเงินเดือนต่างกัน มีความคิดที่จะโยกย้าย
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สถนที่ท างานไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนพนักงานโรงงานยาสูบที่มี เพศ สถานภาพสมรสและระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ระยะเวลาในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดที่
จะโยกย้ายสถานที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -.008 แรงจูงใจในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานของพนักงานโรงงานยาสูบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .244 ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างานของพนักงานโรงงานยาสูบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากบั .334 
  ชูยศ  ศรีวรขันธ์ (2553) การศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอเมือง จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการ
ท างาน  2.) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานในรอบปีที่ผ่านมา และในรอบปีต่อไป  3.) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
การได้รับเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย 3.89 ประสิทธิภาพของการท างานในรอบปีที่ผ่านมาในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และท าให้เห็น
ว่า ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในรอบปีต่อไปจะเพ่ิมขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 และมีความพึงพอใจในการได้รับ
เงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.35 ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรใน
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการท างานมากจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรเพ่ิมขึ้น แต่จะไม่พึงพอใจใน
การได้รับเงินค่าตอบอ่ืนเป็นกรณี พิเศษเท่าที่ควรและได้สะท้อนให้เห็นปัญหาการได้รับเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการขาดมาตรฐานในการประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลที่
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และท าให้เกิดปัญหาเพ่ือแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอนาคต 
  Laily, Mohd & Sabri (2010) ได้ท าการส ารวจการออมเพ่ือชราภาพ ของพนักงานใน ประเทศมาเลเซีย
โดยส่งแบบสอบถามไปยังพนักงาน 2,246 คนที่ท างานใน 23 หน่วยงาน โดยแยก เป็นราชการ 12 แห่ง และเอกชน 
11 แห่ง ได้รับแบบสอบถามคืนประมาณร้อยละ 90.6 การ วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ Binary Logistic โดยมีการออม
เพ่ือยามชราเป็นตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติสถานภาพการสมรส รายได้รวม
ของครัวเรือน การรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความรู้ด้านการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ผลิตภาพในการท างาน 
ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่มีการออมเพ่ือชราภาพ รายได้ไม่ใช่ ตัวแปรส าคัญในการ
ออม พฤติกรรมทางการเงินมีผลต่อโอกาสในการออม การเข้าถึงบริการทาง การเงินและความรู้เกี่ยวกับบริการทาง
การเงิน เป็นปัจจัยส าคัญในการออม ข้อเสนอแนะจาก คณะผู้วิจัยก็คือ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่
พนักงาน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
4.1 ประชากรบุคลากรในงานก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารโครงการ  วิศวกร  ผู้ควบคุมงาน และคนงาน  

สถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรในต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์เชิงลึก  สร้างจากการศึกษาข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะค าถามมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด   โครงสร้างและแนวค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ระดับผู้ปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็น/แนวค าถามกว้างๆเพ่ือกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราวอย่างมีเป้าหมาย  

4.2.2 แบบสอบถาม ระดับคนงาน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดความคิดเห็น
ต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะท าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค าถามเป็นชุดๆ เพ่ือวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีค าถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้า ให้บุคคล
ตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale) มีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของ
การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบตามความคิดของท่านมากที่สุด โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติ 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าตอบกับระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

5 4.21 - 5.00 ดีมาก 
4 3.41 - 4.20 ดี 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 น้อย 
1 1.0 - 1.80 น้อยที่สุด 

 
5. ผลและวิจารณ์ 

5.1ระดับปฏิบัติการ 
5.1.1 ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นว่าท างานเป็นทีมเหมือนกันทั้งหมด 
5.1.2 ด้านปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในหน้าที่การท างาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นว่าการเอาใจใส่ในเรื่องงานมาเป็นอันดับแรก 
5.1.3 ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้

ความคิดเห็นว่าท างานเสร็จตามแผนมาเป็นอันดับแรก 
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5.1.4 ด้านการยอมรับนับถือในการท างาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการ
เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้กับทีมได้มาเป็นอันดับแรก 

5.1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า
ท างานเสร็จตามเป้าหมายส าเร็จลุล่าวงตามท่ีได้รับมอบหมายมาเป็นอันดับแรก 

5.1.6 ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าไม่รับ
ฟังความคิดเห็น ไม่ให้ความร่วมมือมาเป็นอันดับแรก 

5.1.7 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า
ความเป็นพี่เป็นน้อง ความสัมพันธ์ที่ดีมาเป็นอันแรก 

5.1.8 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า
ความเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันมาเป็นอันดับแรก 

5.1.9 ด้านความมั่นคงในการท างาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความ
มั่นคงในหน้าที่การงานมาเป็นอันดับแรก 

5.1.10 ด้านสภาวะการท างาน กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ามีความกดดันมา
เป็นอันดับแรก 

5.1.11 ด้านสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสวัสดิการดีประสิทธิภาพ
ในการท างานก็ดีตามไปด้วยมาเป็นอันดับแรก 

5.1.12 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้บริหารโครงการ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน) กลุ่ม
ตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้าน มาเป็นอันดับแรก 
ระดับคนงาน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.03 
รองลงมาเป็นด้านของความปลอดภัยในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.86 และด้านของสภาพงานและลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 
3.67  ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับคนงานตามรายด้าน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

1.  ด้านสภาพงานและลักษณะงาน 3.67 มาก 
2.  ด้านรายได้และผลตอบแทนในการ
ท างาน 

3.08 ปานกลาง 

3.  ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการ
ท างาน 

2.96 ปานกลาง 

4.  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.03 มาก 
5.  ด้านการได้รับยกย่อง 3.34 ปานกลาง 
6.  ด้านความปลอดภัยในการท างาน 3.86 มาก 
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6. สรุปผล 
6.1ระดับปฏิบัติการ 

6.1.1 ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในหน่วยงาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าท างานเป็นทีม

เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งตรงกับทฤษฏี ของ จีระ หงส์ลดารมภ์ ( อ้างถึงใน : ชินกร น้อยค ายาง 2555) กล่าวว่า ความสุข
ในการท างานเกิดจาก ในข้อที่  2.1.5. ที่กล่าวว่า ปัจจัยภายในที่สร้างทุนแห่งความสุขในการท างานมากที่สุด คือ การ
ที่คนในองค์กร รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งการมีโอกาสได้ท างานที่มีเป้าหมาย การมีเพ่ือน
ร่วมงานที่ดีและร่วมกันท างานเป็นทีม      

6.1.2 ด้านปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในหน้าที่การท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการเอาใจใส่ใน

เรื่องงาน  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของเสนะ  ติเยาว์  (อ้างถึงในนิตยา หลงทวีป 2556)  ในข้อที่  2.1.4.1  ที่กล่าวว่า ความ
พอใจในการปฏิบัติงานว่าเป็นระดับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานในทางบวกหรือทางลบต่องาน   ปัจจัยที่ท าให้
พนักงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในงานและ
ความรู้สึกภาคภูมิใจในงาน 

- ระบบค่าตอบแทน สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน 
- สภาพการปฏิบัติงาน มีความส าคัญเพราะกระทบต่อความต้องการทางร่างกายและส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
- นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความ

รับผิดชอบและบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะสะท้อนถึงความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานและความพอใจในสังคม 
- ความก้าวหน้าในงาน ทั้งในต าแหน่งงานและพัฒนาด้านความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
6.1.3 ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าท างานเสร็จตาม
แผน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Thcory) ในข้อที่  
2.1.12.2.ที่กล่าวว่า ผลส าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จสิ้นและ
ประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผลส าเร็จจะเกิด
ความรู้สึกพอใจและปลื้มใจในผลส าเร็จของงานอย่างยิ่ง 

6.1.4 ด้านการยอมรับนับถือในการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษา

ให้ความรู้กับทีม ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ระวัง  เนตรโพธิ์แก้ว  (อ้างถึงใน : นิตยา หลงทวีป 2556) ในข้อที่ 2.1.1. ที่

327



กล่าวว่า ลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  หมายถึง  ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของความร่วมมือ  ความ
รัก เคารพนับถือ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ยกย่องกัน  โดยผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเสมือน
เครื่องจักร  คอยจับผิดและหาสาเหตุต าหนิติเตียน  สร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนระหว่างพนักงาน 

6.1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าท างานเสร็จตาม

เป้าหมาย ส าเร็จลุล่าวงตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ จีระ หงส์ลดารมภ์ ( อ้างถึงใน : ชินกร น้อยค า
ยาง 2555) ในข้อที่ 2.1.5. ที่กล่าวว่า ความสุขในการท างานเกิดจาก ในข้อที่  2ที่กล่าวว่า วิธีการที่จะสร้างทุนแห่ง
ความสุขในการท างานให้กับองค์กรได้มากที่สุด คือ การมีความภาคภูมิใจในงานและมีความรับผิดชอบต่องาน มีความ
สามัคคี ท างานเป็นทีม ยกย่องให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี มีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จขององค์กร 

6.1.6 ด้านปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าไม่รับฟังความ

คิดเห็น ไม่ให้ความร่วมมือ  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ จีระ หงส์ลดารมภ์ ( อ้างถึงใน : ชินกร น้อยค ายาง 2555) ในข้อที่  
2.1.5. ที่กล่าวว่า ปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคของการสร้างทุนแห่งความสุข ในการท างานมากที่สุด คือปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กร และการไม่ท างานร่วมกันเป็นทีม การขาดการควบคุมอารมณ์ขาดผู้บังคับบัญชาที่มีความเข้าใจและมี
ภาวะผู้น า 

6.1.7 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเป็นพี่เป็น

น้อง ความสัมพันธ์ที่ดี  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ศิริพร  วงศ์ศรีโรจน ์(อ้างถึงใน : นิตยา หลงทวีป 2556)ในข้อที่ 2.1.2 ที่
กล่าวว่า ได้กล่าวถึง  คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บังคับบัญชาที่มุ่งต่อพนักงาน  ดังต่อไปนี้ 

-มีความม่ันคงในความเป็นผู้น า  เห็นคุณค่าของพนักงานเสมอ  สนใจในความส าเร็จและทุกข์ของ
พนักงานในบังคับบัญชาอย่างจริงใจ 

-ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
6.1.8 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความเป็นพี่เป็น
น้องที่ดีต่อกัน  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Thcory) ใน
ข้อที่  2.1.12.1. ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal 
Relations With Superior, Subordinate and peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจาที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ท างาน 
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6.1.9 ด้านความมั่นคงในการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าความมั่นคงใน

หน้าที่การงานมา  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Thcory) 
ในข้อที่  2.1.12.1. ที่กล่าวว่า ความมั่นคงในการท างาน (Security) ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร 

6.1.10 ด้านสภาวะการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ามีความกดดัน   ซึ่งตรงกับ

ทฤษฏีของ วอลตัน (อ้างถึงใน : ชินกร น้อยค ายาง 2555) ในข้อที่ 2.4.1.1ที่กล่าวว่า สภาพการท างานที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ (Safety and Healthy Working Conditions) คือ การที่บุคลากรได้ท างานอยู่ในสภาพแวดล้อม
ทางด้านกายภาพและจิตใจที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสม 

6.1.11 ด้านสวัสดิการ 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสวัสดิการดีประสิทธิภาพใน

การท างานก็ดีตามไปด้วย  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ อภิชาต ภู่พานิช (อ้างถึงใน : ชินกร น้อยค ายาง 2555)  ในข้อที่ 
2.1.5. ที่กล่าวว่า ได้สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างานพบว่าการวัดระดับความสุขใน
การท างาน ต้องวัดจาก 7 องค์ประกอบ คือ 

-นโยบายและการบริหารองค์การ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการบริหาร 
การปกครองบังคับบัญชา การนิเทศงาน นโยบายขององค์การ ธรรมนูญองค์การ ฯลฯ 

- การจัดสวัสดิการด้านการเดินทางและที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานเป็นผู้จัดให้ 
- ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ที่ต้องเป็นธรรมและเพียงพอเหมาะสมกับงานที่ท า 
- ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน ทั้งกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ 

ความรู้สึกรักใคร่ ปรองดอง ความรู้สึกต่อชุมชนขององค์การ สัมพันธ์สนิทสนม ไม่แบ่งชันวรรณะในหน่วยงาน ฯลฯ 
- ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือสภาพการท างาน ได้แก่ สถานที่ท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ขนาดขององค์การ ชื่อเสียง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ บทบาทและหน้าที่ การท างานในองค์กรที่สัมพันธ์
กับความรู้ความสามารถ ฯลฯ 

- โอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน ความส าเร็จในการท างานและการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
- ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การสร้างความสมดุลทาง 

6.1.12 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้บริหารโครงการ วิศวกร ผู้ควบคุมงาน) 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆ

ด้าน  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทองทิพภา  วิริยะพันธุ์  (อ้างถึงใน : นิตยา หลงทวีป 2556)  ในข้อที่ 2.1.1 ที่กล่าวว่า 
ลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา   หมายถึง  สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเป็นการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ขวัญและก าลังใจจึงเป็นเสมือนเครื่องกระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานให้มีพลัง
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ในการสร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น  ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์งานที่ดี
เป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด 

6.2. ระดับคนงาน 
6.2.1 ด้านสภาพงานและลักษณะงาน 

จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน  ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบ
ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Thcory) ในข้อที่ 2.1.12.1. ที่กล่าวว่า สภาพการท างาน (Working 
Conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 

6.2.2 ด้านรายได้และผลตอบแทนในการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ วอลตัน (อ้างถึงใน : ชิน

กร น้อยค ายาง 2555) ในข้อที่ 2.1.5 ที่กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair 
Compensation) คือ การได้รับค่าจ้างที่พอเพียงในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตน
และต าแหน่งอื่นๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน 

6.2.3 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ วอลตัน (อ้างถึงใน : ชิน

กร น้อยค ายาง 2555) ในข้อที่ 2.1.5 ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) การ
ท างานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างความรู้สึกม่ันคงในงานที่ท าอยู่ 

6.2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg’s Two Factors Thcory) ในข้อที่ 2.1.12.1 ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations With Superior, Subordinate and peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะ
เป็นกริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างาน 

6.2.5 ด้านการได้รับยกย่อง 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ ทฤษฏี 2 องค์ประกอบ

ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factors Thcory) ในข้อที่  2.1.12.2 ที่กล่าวว่า การได้รับการยอมรับนับถือ 
(Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือน จากผู้มาขอค าปรึกษา หรือจาก
บุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดที่ส่งให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานชอบและรักงาน  

6.2.6 ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
จากผลการศึกษาของ  กลุ่มตัวอย่างระดับคนงาน ซึ่งตรงกับทฤษฏีของ วอลตัน (อ้างถึงใน : ชิน

กร น้อยค ายาง 2555) ในข้อที่ 2.1.5 ที่กล่าวว่า สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safety and 

330



Healthy Working Conditions) คือ การที่บุคลากรได้ท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและจิตใจที่
ปลอดภัยและมีความเหมาะสม 

7. กิตติกรรมประกาศ 
การท าโครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ จาก อาจารย์ กัญฐิกา 

จันทนา  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างที่กรุณาให้ค าแนะน า  ตรวจแก้ไข 
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จด้วยดี และคณะกรรมการในการสอบวิชา
โครงงานการจัดการงานก่อสร้างทุกท่าน ที่ได้กรุณาตรวจสอบและให้ค าชี้แนะในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานในงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและครอบครัวที่คอยสนับสนุกและก าลังใจเสมอมา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ไม่ได้กล่าวถึง ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีขงทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ผู้ศึกษาหวังว่าโครงงานนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากมีข้อผิดพลาดประการใดกับโครงงานนี้ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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