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การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทฤษฎีสองปัจจัย (ปั จจัยค้ าจุน-ปัจจัยจูงใจ)
ที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในอุตสาหกรรม
ประมงทะเล กรณี ศึกษา ตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ แรงงานต่างด้าว
ชาวกัมพูชา จานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแรงงานกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐาน ทดสอบการวิเคราะห์การทดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ
โดยกาหนดความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 95
ผลการวิจยั พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้ความสาคัญระดับสู งกับปั จจัยค้ าจุน
ในภาพรวมทุก ๆ ด้าน โดยพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ให้ความสาคัญในระดับสู งในทุกด้าน ซึ่งด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
เป็ นด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทางาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านการให้ความสาคัญกับบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เป็ นอันดับสุ ดท้าย และให้ความสาคัญระดับสู งกับปั จจัยจูงใจในภาพรวมทุก ๆ ด้านเช่นกัน
โดยพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้ความสาคัญในระดับสู ง
ในทุกด้าน ซึ่งด้านความสาเร็ จของงานมีค่าเฉลี่ยรองลงมา เป็ นด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะของงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา คือ ตัวแปร ด้านนโยบาย
และการบริ หารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านความสาเร็ จ
ของงาน และด้านลักษณะของงาน
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The research aimed to study to what extent the two factor theory influenced
Cambodian migrant workers’ organizational commitment in fishery industry. This was a case
study in Paknam Subdistrict in Rayong. The population consisted of 400 Cambodian migrant
workers in Paknam Subdistrict in Rayong. The data analysis of general personal data was done
through percentage, mean, standard deviation, and the analysis of Multiple Linear Regression
with the specified reliability of 95%.
The findings revealed that in overall the Cambodian migrant workers put an emphasis
on every attributes of hygiene factors at very high level. When considering each attribute, the
researcher found out those interpersonal relations with peers was the highest and next were policy
and administration, supervision technical, working condition, salary and welfare, and recognition
consecutively. To hygiene factors, Cambodian migrant workers put an emphasis on all attributes
at high level. When considering each attribute, the achievement was at the very high level. Next
were advancement, recognition, responsibilities, and type of work consecutively. The variables
which could predict the level of organizational commitment of Cambodian migrant workers of
fishery industry in Paknam Subdistrict of Rayong were policy and administration, salary and
welfare, interpersonal relation with peers, achievement, and work type.

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของทฤษฎีสองปั จจัย ที่มีผลต่อระดับความผูกพันขององค์การ
ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมง กรณี ศึกษา ตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้ เพื่อศึกษาทฤษฎีสองปัจจัย (ปั จจัยค้ าจุน-ปัจจัยจูงใจ) ที่มีอิทธิพล
ต่อระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล
กรณี ศึกษา ตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิ ีพรรณนาด้วย
วิธีสารวจ (Survey Research Method) โดยใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ตอบแบบสอบถาม โดยประชากรเป้ าหมาย
ที่ใช้ คือ แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล เขตตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง
จานวน 2,207 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณตามสู ตรการคานวณของ Taro Yamane
(Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 2,207 คน ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 338 คน ซึ่ งในการเก็บตัวอย่างจริ งใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เพื่อสารองความครบถ้วน
โดยแจกแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2553 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS PC Window Version 11.5 ซึ่ งค่าความเชื่อมัน่ ของกลุ่มคาถามในส่ วนของ
ปั จจัยค้ าจุนมีผลต่อระดับความผูกพันขององค์การเท่ากับ 0.74 และค่าความเชื่อมัน่ ของปั จจัยจูงใจ
มีผลต่อระดับความผูกพันขององค์เท่ากับ 0.66 การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยค้ าจุน
การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ ใช้สถิติแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ
(Multiple Linear Regression Analysis) ทฤษฎีสองปัจจัย (ปั จจัยค้ าจุน-ปัจจัยจูงใจ) ที่มีอิทธิ พลต่อ
ระดับความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล
กรณี ศึกษา ตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญในด้านปั จจัยค้ าจุน พบว่าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ให้ความสาคัญระดับสู งกับปั จจัยค้ าจุนในภาพรวม โดยพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน พบว่า
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แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้ความสาคัญในระดับสู งในทุกด้าน ซึ่ งด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาเป็ นด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านสภาพการทางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเป็ นอันดับสุ ดท้าย
สาหรับระดับความสาคัญของปั จจัยค้ าจุนในแต่ละด้านของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในประเด็นย่อย โดยสรุ ปผลได้ดงั นี้ โดยรวมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ให้
ความสาคัญมากกับปั จจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการบริ หารงาน ให้ความสาคัญสู งกับปั จจัยค้ าจุน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยค้ าจุนด้านความมัน่ คงในการทางาน
ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการทางาน ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยค้ าจุน
ด้านปกครองบังคับบัญชา ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญในด้านปั จจัยจูงใจในภาพรวม พบว่า แรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญระดับสู ง โดยพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้าน พบว่า
แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้ความสาคัญในระดับสู งในทุกด้าน คือ ด้านความสาเร็ จของงาน
มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็ นด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านลักษณะของงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
สาหรับระดับความสาคัญของปั จจัยจูงใจในแต่ละด้านของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ในประเด็นย่อย สรุ ปผลได้ดงั นี้ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้
ความสาคัญมากกับปั จจัยจูงใจด้านความสาเร็ จของงาน ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยจูงใจ
ด้านความก้าวหน้า ให้ความสาคัญมากกับปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ให้ความสาคัญมากกับ
ปัจจัยจูงใจด้านด้านความรับผิดชอบ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความผูกพันขององค์การ พบว่า แรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากกับระดับความผูกพันเนื่องจากอารมณ์ขององค์การ
ในภาพรวม ในข้อคาถามในองค์การนี้ทาให้ท่านรักงานที่ทา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และข้อคาถามองค์การ
นี้ทาให้ท่านภาคภูมิใจเมื่อกล่าวถึงกับบุคคลภายนอก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในข้อคาถามองค์การนี้
เป็ นทางเลือกที่ดีในการทางานต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และข้อคาถามองค์การนี้
มีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะทาให้ท่านทางานต่อไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความผูกพันเนื่องจาก
บรรทัดฐานของสังคม ผลการวิจยั พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาส่ วนใหญ่ความสาคัญมากกับ
ระดับความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานของสังคมขององค์การในภาพรวม ในข้อคาถาม องค์การนี้
มีขอ้ ผูกมัดทางใจกับท่านทาให้ตอ้ งทุ่มเททางาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และข้อคาถาม องค์การนี้ทาให้
ท่านมีความคิดว่าต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุด แม้วา่ จะไม่ชอบก็ตามมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ การถดถอยแบบเส้ นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis) โดยการคัดเลือกวิธี Enter ระหว่างทฤษฎีสองปัจจัย (ปัจจัยคา้ จุน-ปัจจัยจูงใจ) กับระดับ
ความผูกพันขององค์ การ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยค้ าจุนมีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) มีค่า
R เท่ากับ 0.353 และค่า R Square เท่ากับ 0.124 แสดงว่าระดับความผูกพันขององค์การ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นของปั จจัยค้ าจุนแต่ละด้าน โดยปั จจัยค้ าจุนสามารถอธิ บาย
ความผันแปรของระดับความผูกพันขององค์การ ได้ร้อยละ 11.8 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
0.244 และพิจารณาเป็ นรายด้านของปั จจัยค้ าจุนที่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ
โดยเรี ยงลาดับดังนี้
1. ด้านนโยบายและการบริ หารงาน (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความผูกพัน
ขององค์การ เพิ่มขึ้น 0.111 หน่วย
2. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความผูกพันของ
องค์การ เพิ่มขึ้น 0.104 หน่วย
3. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน (X6) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความผูกพันของ
องค์การ เพิ่มขึ้น 0.094 หน่วย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจมีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) มีค่า
R เท่ากับ 0.399 และค่า R Square เท่ากับ 0.159 แสดงว่าระดับความผูกพันขององค์การ
จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มขึ้นของปั จจัยจูงใจแต่ละด้าน โดยปั จจัยจูงใจสามารถอธิ บาย
ความผันแปรของระดับความผูกพันขององค์การ ได้ร้อยละ 15.5 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
0.239 และพิจารณาเป็ นรายด้านของปั จจัยค้ าจุนที่มีอิทธิ พลต่อระดับระดับความผูกพันขององค์การ
โดยเรี ยงลาดับดังนี้
1. ด้านความสาเร็ จของงาน (X7) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความผูกพันของ
องค์การ เพิม่ ขึ้น 0.186 หน่วย
2. ด้านลักษณะของงาน (X11) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ระดับความผูกพันขององค์การ
เพิ่มขึ้น 0.148 หน่วย
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อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลระหว่างปั จจัยค้ าจุน-ปัจจัยจูงที่มีมีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพัน
ขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณี ศึกษา ตาบลปากน้ า
จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาตัวแปรปั จจัยค้ าจุน ที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของแรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชา พบว่า มีตวั แปรปั จจัยค้ าจุน 3 ตัว ที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก หมายความว่า ตัวแปรพยากรณ์ท้ งั 3 ตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ตัวแปรตาม กล่าวคือ เมื่อค่าของตัวพยากรณ์เพิ่มขึ้น ความผูกพันต่อองค์การจะเพิ่มขึ้นด้วย และ
มี 2 ตัวแปร ที่ไม่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญาทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านสภาพการทางาน ด้านการปกครอง
ซึ่ งสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.1 ด้านนโยบายและการบริ หารงาน พบว่า สามารถทานายความผูกพันต่อองค์การ
ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้ดี เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของนโยบายและการบริ หารงาน ในระดับมาก ซึ่งจาแนกตามด้านนโยบายและ
การบริ หารงาน เป็ นรายข้อคาถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงคะแนนว่ามีความสาคัญมากในทุกข้อ
คาถาม นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบตั ิงาน (277 คะแนน) รองลงมา เป็ นข้อคาถาม
มีความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ (340 คะแนน) ข้อคาถามเรื่ องการมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงาน (253 คะแนน) วิธีมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบนั (237 คะแนน) ชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของสถานประกอบการ (163 คะแนน) ตามลาดับ
แสดงว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเห็นว่านโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบตั ิงานของ
สถานประกอบการ การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เป็ น
สิ่ งที่สาคัญ ซึ่ งจะทาให้แรงงานทุกคนตั้งใจที่จะทางาน ทางานได้อย่างสบายใจ งานที่ออกมาก็จะมี
คุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันจนเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งตรงกับทฤษฏีสองปั จจัย
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิธร อารี รักษ์ (2549) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทาได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
1.2 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับความสาคัญของเงินเดือนและสวัสดิการ ในระดับมาก ซึ่งจาแนกตามด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ เป็ นรายข้อคาถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงคะแนนว่ามีความสาคัญมากที่สุด ในข้อ
คาถามเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (160 คะแนน) ส่ วนในข้อคาถามอื่น ๆ ลงคะแนน
ว่า มีความสาคัญปานกลาง โดยในข้อคาถามค่าตอบแทนที่ได้รับ (198 คะแนน) รองลงมา ข้อคาถาม
ด้านสวัสดิการอื่น ๆ (184 คะแนน) แสดงว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้ความสาคัญกับ
เงินช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและผลตอบแทนที่ได้รับ ถ้าได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
หรื อสวัสดิการที่ดี ก็จะไม่ยา้ ยสถานที่ประกอบการและก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งตรงกับ
ทฤษฏีสองปัจจัย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิธร อารี รักษ์ (2549) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านเงินเดือน
1.3 ด้านความมัน่ คงในการทางาน พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันของ
องค์การ และไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย เนื่องจากแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาส่ วนใหญ่
มักจะเปลี่ยนสถานที่ทางานไปเรื่ อย ๆ โดยสาเหตุหลักส่ วนใหญ่มาจากการหนี เจ้าหนี้
1.4 ด้านสภาพการทางาน พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ และ
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย เนื่ องจากอุตสาหกรรมประมงทะเลเป็ นงานที่เสี่ ยง ต้องทางาน
กลางทะเล เป็ นระยะเวลาหลายวัน จึงทาให้บางครั้งแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเกิดความรู ้สึก
ไม่ปลอดภัย เมื่อเทียบกับอาชี พบนฝั่ง
1.5 ด้านการปกครอง พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ และ
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย เนื่ องจากในอุตสาหกรรมประมงทะเลจะมีผบู้ งั คับบัญชา คือ
ไต๋ เรื อ ซึ่งไต๋ เรื อจะไม่เปิ ดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวแสดงความคิดเห็น เช่น แรงงานต่างด้าว
บอกไต๋ วา่ ตาแหน่งที่ไต๋ จะให้วางอวน ไม่มีปลา ไต๋ ก็ไม่รับฟังความคิดเห็น ความผูกพันระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับแรงงานต่างด้าวจึงไม่มี
1.6 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ในระดับมาก ซึ่งจาแนกตามด้านความสัมพันธ์
กับผูร้ ่ วมงาน เป็ นรายข้อคาถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงคะแนนว่ามีความสาคัญมาก ในข้อคาถาม
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบตั ิงานระหว่างเพื่อนร่ วมงาน (240 คะแนน) รองลงมา ข้อคาถาม
ความรักใคร่ สนิทสนมเป็ นส่ วนตัวกับเพื่อนร่ วมงาน (163 คะแนน) แสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าว
ชาวกัมพูชามีความต้องการ การช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบตั ิงานระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ทาให้
มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ น สามารถทางานเป็ นทีมมากกว่าต่างคนต่างทา และเกิดความรักใคร่
สนิทสนมกับเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานในองค์การเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
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ซึ่ งตรงกับทฤษฏีสองปั จจัย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิธร อารี รักษ์ (2549)
ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
2. จากการศึกษาตัวแปรปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การของแรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชา พบว่า มีตวั แปรปั จจัยจูงใจ 2 ตัว ที่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน และด้านลักษณะ
ของงาน ซึ่ งตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก หมายความว่า ตัวแปรพยากรณ์ท้ งั 2 ตัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม กล่าวคือ เมื่อค่าของตัวพยากรณ์เพิ่มขึ้น ความผูกพันต่อ
องค์การจะเพิ่มขึ้นด้วย และมี 3 ตัวแปร ที่ไม่สามารถร่ วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ ซึ่ งสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ด้านความสาเร็ จของงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญของความสาเร็ จของงานในระดับมาก ซึ่งจาแนกตามด้านความสาเร็ จของงาน
เป็ นรายข้อคาถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงคะแนนระดับความสาคัญมากที่สุด ในข้อคาถาม
ความสาเร็ จในผลงาน (229 คะแนน) ลงคะแนนระดับความสาคัญมากในข้อคาถามความรู้สึก
เป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้งานสาเร็ จ (241 คะแนน) และลงคะแนนระดับความสาคัญปานกลาง
ในข้อคาถามการตัดสิ นใจได้ตามความเหมาะสม (194 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า แรงงานต่างด้าว
ชาวกัมพูชาต้องการที่จะทางานให้สาเร็ จ ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จ ซึ่ งจะส่ งผลให้
แรงงานมีความผูกพันต่อองค์การสู ง และจะมีความตั้งใจทางานที่ทา้ ทายความสามารถ และทุ่มเท
ที่จะทางานให้สาเร็ จ ซึ่ งตรงกับทฤษฏีสองปั จจัย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอุมา ศรี สว่าง
(2544) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ ความผูกพันต่อองค์การได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และ
ความเจริ ญเติบโตในตนเองและอาชีพ
2.2 ด้านความก้าวหน้า พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันขององค์การ และ
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย เนื่องจากในอาชีพของอุตสาหกรรมประมงทะเล ไม่มีระบบ
การเลื่อนตาแหน่งที่ชดั เจนเหมือนกับองค์การขนาดใหญ่หรื อรัฐบาล การที่แรงงานต่างด้าว
จะมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง หรื อก้าวหน้าในงานที่ทา จะต้องขึ้นอยูก่ บั ตัวของแรงงานต่างด้าวเอง
ว่ามีความรับผิดชอบ และขยันมากแค่ไหน
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2.3 ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ และ
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงทะเล
มีการยอมรับนับถือค่อนข้างน้อย อาจเป็ นเพราะเรื่ องของวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าแรงงาน
ต่างด้าวคนใด มีความขยัน ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้อย่างดี และมีความรับผิดชอบสู ง ก็จะได้รับ
การยกย่องจากเพื่อนร่ วมงาน รวมไปถึงผูบ้ งั คับบัญชา (ไต๋ เรื อ) อีกด้วย
2.4 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อระดับความผูกพันขององค์การ และ
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัย เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงทะเล
จะปฏิบตั ิงานต่อเมื่อได้รับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา (ไต๋ เรื อ) เท่านั้น มีส่วนน้อยที่จะทางานเอง และ
มีความรับผิดชอบสู ง แต่อย่างไรก็ตามแรงงานต่างด้าวที่มีความรับผิดชอบสู งก็จะได้โอกาสก้าวหน้า
ในอาชีพ
2.5 ด้านลักษณะของงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของลักษณะของงาน ในระดับมาก ซึ่งจาแนกตามด้านลักษณะของงาน เป็ นรายข้อ
คาถาม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงคะแนนระดับความสาคัญมาก ในข้อคาถามความถนัดในงานที่ทา
(243 คะแนน) รองลงมา ข้อคาถามความน่าสนใจของงานที่ได้รับมอบหมาย (218 คะแนน) และ
ลงคะแนนระดับความสาคัญปานกลาง ในข้อคาถามขอบเขตของงานที่ทาไม่มากหรื อน้อยเกินไป
(282 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาต้องการทางานที่มีขอบเขตงานไม่มาก
หรื อน้อยเกินไป และงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็ นงานที่แรงงานถนัด งานที่แรงงานต่างด้าว
ชาวกัมพูชาทาในอุตสาหกรรมประมงทะเลเป็ นงานที่ทา้ ทาย ซึ่ งจะส่ งผลให้แรงงานรู ้สึกว่างาน
ที่ทาอยูก่ ระตุน้ ให้มีความกระตือรื อร้น ทาให้มีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงานและเกิดความผูกพันต่อ
องค์การโดยไม่คิดจะย้ายสถานประกอบการ ซึ่ งตรงกับทฤษฏีสองปั จจัย และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ศศิธร อารี รักษ์ (2549) ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้านลักษณะ
ของงาน

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ควรสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับแรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชา โดยปรับปรุ งปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
1. ด้านนโยบายและการบริ หารงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาต้องการนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบตั ิงานของสถานประกอบการที่ดี มีการแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม และต้องการมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย หรื อแสดง
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ความคิดเห็น ซึ่ งจะทาให้แรงงานทุกคนตั้งใจที่จะทางาน ทางานได้อย่างสบายใจ งานที่ออกมาก็จะ
มีคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันก็จะเป็ นผลให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีความรู้สึก
ผูกพัน และปรารถนาที่จะทางานอยูก่ บั องค์การตลอดไป
2. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ต้องการ
การช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และผลตอบแทนที่คุม้ ค่า ถ้าได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
หรื อสวัสดิการที่ดี ก็จะไม่ยา้ ยสถานที่ประกอบการและก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น
ควรมีการเพิ่มสัดส่ วนของสวัสดิการรวมไปถึงการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้มากขึ้น
เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในการทางาน
3. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ต้องการ
การช่วยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบตั ิงานระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ทาให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ น
สามารถทางานเป็ นทีมมากกว่าต่างคนต่างทา และเกิดความรักใคร่ สนิทสนมกับเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานในองค์การเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ดังนั้นควรแบ่งงานให้ทาเป็ นทีม
หรื อสร้างกิจกรรมให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทาร่ วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างกัน
4. ด้านความสาเร็ จของงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ต้องการที่จะทางาน
ให้สาเร็ จ ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จ ซึ่ งจะส่ งผลให้แรงงานมีความผูกพันต่อองค์การสู ง
และจะมีความตั้งใจทางานที่ทา้ ทายความสามารถ และทุ่มเทที่จะทางานให้สาเร็ จ ดังนั้นควรเปิ ด
โอกาสให้แรงงานต่างด้าวแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความอึดอัดใจต่อการทางาน เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับความพึงพอใจที่เกิดจาก
การทางานที่ได้รับความสาเร็ จ ก็จะส่ งผลทาให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
5. ด้านลักษณะของงาน พบว่า แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ต้องการทางานที่มีขอบเขต
งานไม่มากหรื อน้อยเกินไป และงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็ นงานที่แรงงานถนัด งานที่แรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชาทาในอุตสาหกรรมประมงทะเล เป็ นงานที่ทา้ ทาย ซึ่ งจะส่ งผลให้แรงงานรู ้สึกว่า
งานที่ทาอยูก่ ระตุน้ ให้มีความกระตือรื อร้น ทาให้มีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงานและเกิดความผูกพันต่อ
องค์การโดยไม่คิดจะย้ายสถานประกอบการ ดังนั้นควรแบ่งงานให้เหมาะสมกับความถนัดของ
แรงงานแต่ละคน และไม่ควรให้แรงงานทางานหลายอย่างหรื อมีขอบเขตงานมากเกินไป
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจส่ งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยนา
ตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจยั ในครั้งนี้มาศึกษาเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านความพึงพอใจ เป็ นต้น ซึ่ งจะเพิ่มพูนความรู ้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนา
การปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
2. ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเรื่ องทฤษฎีสองปัจจัย (ปั จจัยค้ าจุน-ปัจจัยจูงใจ) ที่มีอิทธิ พลต่อระดับ
ความผูกพันขององค์การของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณี ศึกษา
ตาบลปากน้ า จังหวัดระยอง แต่เนื่ องจากกลุ่มแรงงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแรงงานต่างด้าวของ
หลายสถานประกอบการ แต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแยกตาม
สถานประกอบการ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั

