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 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทฤษฎีสองปัจจยั (ปัจจยัค ้าจุน-ปัจจยัจูงใจ)  
ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาในอุตสาหกรรม
ประมงทะเล กรณีศึกษา ต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง ซ่ึงประชากรท่ีศึกษา คือ แรงงานต่างดา้ว 
ชาวกมัพชูา จ านวน 400 คน วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแรงงานกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบ่ียงมาตรฐาน ทดสอบการวเิคราะห์การทดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 
โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 
 ผลการวจิยั พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาใหค้วามส าคญัระดบัสูงกบัปัจจยัค ้าจุน 
ในภาพรวมทุก ๆ ดา้น โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา 
ใหค้วามส าคญัในระดบัสูงในทุกดา้น ซ่ึงดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
เป็นดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน  
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นการใหค้วามส าคญักบับุคลากร มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
เป็นอนัดบัสุดทา้ย และใหค้วามส าคญัระดบัสูงกบัปัจจยัจูงใจในภาพรวมทุก ๆ ดา้นเช่นกนั  
โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาใหค้วามส าคญัในระดบัสูง
ในทุกดา้น ซ่ึงดา้นความส าเร็จของงานมีค่าเฉล่ียรองลงมา เป็นดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการยอมรับ
นบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะของงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์ระดบัความผกูพนัขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา คือ ตวัแปร ดา้นนโยบาย
และการบริหารงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นความส าเร็จ 
ของงาน และดา้นลกัษณะของงาน 
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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. 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลของทฤษฎีสองปัจจยั ท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร
ของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพูชา ในอุตสาหกรรมประมง กรณีศึกษา ต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัน้ี เพื่อศึกษาทฤษฎีสองปัจจยั (ปัจจยัค ้าจุน-ปัจจยัจูงใจ) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล 
กรณีศึกษา ต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง 
 การศึกษาวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิพรรณนาดว้ย
วธีิส ารวจ (Survey Research Method) โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) และวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดว้ยการใหก้ลุ่มตวัอยา่งของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ตอบแบบสอบถาม โดยประชากรเป้าหมาย
ท่ีใช ้คือ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล เขตต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง 
จ านวน 2,207 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane 
(Yamane, 1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 2,207 คน ไดข้นาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 338 คน ซ่ึงในการเก็บตวัอยา่งจริงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เพื่อส ารองความครบถว้น 
โดยแจกแบบสอบถามในช่วงวนัท่ี 1-30 กนัยายน พ.ศ. 2553 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS PC Window Version 11.5 ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่มค าถามในส่วนของ
ปัจจยัค ้าจุนมีผลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์ารเท่ากบั 0.74 และค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัจูงใจ 
มีผลต่อระดบัความผกูพนัขององคเ์ท่ากบั 0.66 การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุน  
การวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจ ใชส้ถิติแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) ทฤษฎีสองปัจจยั (ปัจจยัค ้าจุน-ปัจจยัจูงใจ) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระดบัความผกูพนัขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล 
กรณีศึกษา ต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง 
 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัในดา้นปัจจยัค ้าจุน พบวา่แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา
ใหค้วามส าคญัระดบัสูงกบัปัจจยัค ้าจุนในภาพรวม โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่
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แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาใหค้วามส าคญัในระดบัสูงในทุกดา้น ซ่ึงดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 ส าหรับระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนในแต่ละดา้นของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นยอ่ย โดยสรุปผลไดด้งัน้ี โดยรวมแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ให้
ความส าคญัมากกบัปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารงาน ใหค้วามส าคญัสูงกบัปัจจยัค ้าจุน
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ใหค้วามส าคญัมากกบัปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในการท างาน  
ใหค้วามส าคญัมากกบัปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพการท างาน ใหค้วามส าคญัมากกบัปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นปกครองบงัคบับญัชา ให้ความส าคญัมากกบัปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัในดา้นปัจจยัจูงใจในภาพรวม พบวา่ แรงงาน 
ต่างดา้วชาวกมัพชูาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัระดบัสูง โดยพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่
แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาใหค้วามส าคญัในระดบัสูงในทุกดา้น คือ ดา้นความส าเร็จของงาน 
มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และ 
ดา้นลกัษณะของงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 ส าหรับระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้นของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา 
ในประเด็นยอ่ย สรุปผลไดด้งัน้ี ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาให้
ความส าคญัมากกบัปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จของงาน ใหค้วามส าคญัมากกบัปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความกา้วหนา้ ใหค้วามส าคญัมากกบัปัจจยัจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือ ใหค้วามส าคญัมากกบั
ปัจจยัจูงใจดา้นดา้นความรับผดิชอบ 
 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัขององคก์าร พบวา่ แรงงาน 
ต่างดา้วชาวกมัพชูาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากกบัระดบัความผกูพนัเน่ืองจากอารมณ์ขององคก์าร
ในภาพรวม ในขอ้ค าถามในองคก์ารน้ีท าใหท้่านรักงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียสูงสุด และขอ้ค าถามองคก์าร
น้ีท าใหท้่านภาคภูมิใจเม่ือกล่าวถึงกบับุคคลภายนอก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ในขอ้ค าถามองคก์ารน้ี 
เป็นทางเลือกท่ีดีในการท างานต่อไปในอนาคต มีค่าเฉล่ียสูงสุด และขอ้ค าถามองคก์ารน้ี 
มีการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะท าใหท้่านท างานต่อไป มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ความผกูพนัเน่ืองจาก
บรรทดัฐานของสังคม ผลการวจิยัพบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาส่วนใหญ่ความส าคญัมากกบั
ระดบัความผกูพนัเน่ืองจากบรรทดัฐานของสังคมขององคก์ารในภาพรวม ในขอ้ค าถาม องคก์ารน้ี 
มีขอ้ผกูมดัทางใจกบัท่านท าใหต้อ้งทุ่มเทท างาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และขอ้ค าถาม องคก์ารน้ีท าให้
ท่านมีความคิดวา่ตอ้งท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด แมว้า่จะไม่ชอบก็ตามมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
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 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) โดยการคัดเลอืกวิธี Enter ระหว่างทฤษฎสีองปัจจัย (ปัจจัยค า้จุน-ปัจจัยจูงใจ) กบัระดับ
ความผูกพนัขององค์การ 
 ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร  
ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) มีค่า  
R เท่ากบั 0.353 และค่า R Square เท่ากบั 0.124 แสดงวา่ระดบัความผกูพนัขององคก์าร 
เปล่ียนแปลงไปตามการเพิ่มข้ึนของปัจจยัค ้าจุนแต่ละดา้น โดยปัจจยัค ้าจุนสามารถอธิบาย 
ความผนัแปรของระดบัความผกูพนัขององคก์าร ไดร้้อยละ 11.8 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 
0.244 และพิจารณาเป็นรายดา้นของปัจจยัค ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร  
โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
 1.  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (X1) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความผกูพนั
ขององคก์าร เพิ่มข้ึน 0.111 หน่วย 
 2.  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (X2) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความผกูพนัของ
องคก์าร เพิ่มข้ึน 0.104 หน่วย 
 3.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (X6) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความผกูพนัของ
องคก์าร เพิ่มข้ึน 0.094 หน่วย 
 ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร 
ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) มีค่า  
R เท่ากบั 0.399 และค่า R Square เท่ากบั 0.159 แสดงวา่ระดบัความผกูพนัขององคก์าร 
จะเปล่ียนแปลงไปตามการเพิ่มข้ึนของปัจจยัจูงใจแต่ละดา้น โดยปัจจยัจูงใจสามารถอธิบาย 
ความผนัแปรของระดบัความผกูพนัขององคก์าร ไดร้้อยละ 15.5 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 
0.239 และพิจารณาเป็นรายดา้นของปัจจยัค ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัระดบัความผกูพนัขององคก์าร 
โดยเรียงล าดบัดงัน้ี 
 1.  ดา้นความส าเร็จของงาน (X7) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความผกูพนัของ
องคก์าร เพิ่มข้ึน 0.186 หน่วย 
 2.  ดา้นลกัษณะของงาน (X11) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหร้ะดบัความผกูพนัขององคก์าร 
เพิ่มข้ึน 0.148 หน่วย 
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อภิปรายผลการวจิัย 
 ในการวจิยัเร่ือง อิทธิพลระหวา่งปัจจยัค ้าจุน-ปัจจยัจูงท่ีมีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนั
ขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณีศึกษา ต าบลปากน ้า 
จงัหวดัระยอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  จากการศึกษาตวัแปรปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของแรงงาน
ต่างดา้วชาวกมัพชูา พบวา่ มีตวัแปรปัจจยัค ้าจุน 3 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ซ่ึงตวัแปรทั้ง 3 ตวั  
มีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก หมายความวา่ ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตวั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
ตวัแปรตาม กล่าวคือ เม่ือค่าของตวัพยากรณ์เพิ่มข้ึน ความผกูพนัต่อองคก์ารจะเพิ่มข้ึนดว้ย และ 
มี 2 ตวัแปร ท่ีไม่สามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัาทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นการปกครอง  
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1.1  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน พบวา่ สามารถท านายความผกูพนัต่อองคก์าร
ของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพูชาไดดี้ เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความส าคญัของนโยบายและการบริหารงาน ในระดบัมาก ซ่ึงจ าแนกตามดา้นนโยบายและ 
การบริหารงาน เป็นรายขอ้ค าถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงคะแนนวา่มีความส าคญัมากในทุกขอ้
ค าถาม นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและวธีิปฏิบติังาน (277 คะแนน) รองลงมา เป็นขอ้ค าถาม  
มีความชดัเจนในการแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ (340 คะแนน) ขอ้ค าถามเร่ืองการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบติังาน (253 คะแนน) วธีิมอบหมายงานใหป้ฏิบติัท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั (237 คะแนน) ช่ือเสียงและภาพพจน์ของสถานประกอบการ (163 คะแนน) ตามล าดบั 
แสดงวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาเห็นวา่นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและวธีิปฏิบติังานของ 
สถานประกอบการ การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป็น
ส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงจะท าใหแ้รงงานทุกคนตั้งใจท่ีจะท างาน ท างานไดอ้ยา่งสบายใจ งานท่ีออกมาก็จะมี
คุณภาพและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัจนเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงตรงกบัทฤษฏีสองปัจจยั 
แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร อารีรักษ ์(2549) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาได ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถือ  
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือน ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
  1.2  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความคิดเห็น
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เก่ียวกบัความส าคญัของเงินเดือนและสวสัดิการ ในระดบัมาก ซ่ึงจ าแนกตามดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ เป็นรายขอ้ค าถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงคะแนนวา่มีความส าคญัมากท่ีสุด ในขอ้
ค าถามเงินช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล (160 คะแนน) ส่วนในขอ้ค าถามอ่ืน ๆ ลงคะแนน
วา่ มีความส าคญัปานกลาง โดยในขอ้ค าถามค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ (198 คะแนน) รองลงมา ขอ้ค าถาม
ดา้นสวสัดิการอ่ืน ๆ (184 คะแนน) แสดงวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาใหค้วามส าคญักบั 
เงินช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลและผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ถา้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ 
หรือสวสัดิการท่ีดี ก็จะไม่ยา้ยสถานท่ีประกอบการและก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงตรงกบั
ทฤษฏีสองปัจจยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร อารีรักษ ์(2549) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรท่ีสามารถ
พยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นเงินเดือน 
  1.3  ดา้นความมัน่คงในการท างาน พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัของ
องคก์าร และไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาส่วนใหญ่  
มกัจะเปล่ียนสถานท่ีท างานไปเร่ือย ๆ โดยสาเหตุหลกัส่วนใหญ่มาจากการหนีเจา้หน้ี 
  1.4  ดา้นสภาพการท างาน พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร และ
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากอุตสาหกรรมประมงทะเลเป็นงานท่ีเส่ียง ตอ้งท างาน
กลางทะเล เป็นระยะเวลาหลายวนั จึงท าใหบ้างคร้ังแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาเกิดความรู้สึก 
ไม่ปลอดภยั เม่ือเทียบกบัอาชีพบนฝ่ัง 
  1.5  ดา้นการปกครอง พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากในอุตสาหกรรมประมงทะเลจะมีผูบ้งัคบับญัชา คือ  
ไต๋เรือ ซ่ึงไต๋เรือจะไม่เปิดโอกาสใหแ้รงงานต่างดา้วแสดงความคิดเห็น เช่น แรงงานต่างดา้ว 
บอกไต๋วา่ ต าแหน่งท่ีไต๋จะใหว้างอวน ไม่มีปลา ไต๋ก็ไม่รับฟังความคิดเห็น ความผกูพนัระหวา่ง 
ผูบ้งัคบับญัชากบัแรงงานต่างดา้วจึงไม่มี 
  1.6  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความส าคญัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ในระดบัมาก ซ่ึงจ าแนกตามดา้นความสัมพนัธ์ 
กบัผูร่้วมงาน เป็นรายขอ้ค าถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงคะแนนวา่มีความส าคญัมาก ในขอ้ค าถาม
มีการช่วยเหลือเก้ือกลูในการปฏิบติังานระหวา่งเพื่อนร่วมงาน (240 คะแนน) รองลงมา ขอ้ค าถาม
ความรักใคร่สนิทสนมเป็นส่วนตวักบัเพื่อนร่วมงาน (163 คะแนน) แสดงให้เห็นวา่แรงงานต่างดา้ว
ชาวกมัพชูามีความตอ้งการ การช่วยเหลือเก้ือกลูในการปฏิบติังานระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ท าให ้
มีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น สามารถท างานเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างท า และเกิดความรักใคร่ 
สนิทสนมกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในองคก์ารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
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ซ่ึงตรงกบัทฤษฏีสองปัจจยั แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิธร อารีรักษ ์(2549)  
ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั 
สวนสุนนัทา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือน ดา้นความรับผดิชอบ และ 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 2.  จากการศึกษาตวัแปรปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของแรงงาน
ต่างดา้วชาวกมัพชูา พบวา่ มีตวัแปรปัจจยัจูงใจ 2 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน และดา้นลกัษณะ
ของงาน ซ่ึงตวัแปรทั้ง 2 ตวั มีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก หมายความวา่ ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตวั 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรตาม กล่าวคือ เม่ือค่าของตวัพยากรณ์เพิ่มข้ึน ความผกูพนัต่อ
องคก์ารจะเพิ่มข้ึนดว้ย และมี 3 ตวัแปร ท่ีไม่สามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการยอมรับนบัถือ  
ดา้นความรับผดิชอบ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นความส าเร็จของงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความส าคญัของความส าเร็จของงานในระดบัมาก ซ่ึงจ าแนกตามดา้นความส าเร็จของงาน 
เป็นรายขอ้ค าถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงคะแนนระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ในขอ้ค าถาม
ความส าเร็จในผลงาน (229 คะแนน) ลงคะแนนระดบัความส าคญัมากในขอ้ค าถามความรู้สึก 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหง้านส าเร็จ (241 คะแนน) และลงคะแนนระดบัความส าคญัปานกลาง 
ในขอ้ค าถามการตดัสินใจไดต้ามความเหมาะสม (194 คะแนน) แสดงใหเ้ห็นวา่ แรงงานต่างดา้ว 
ชาวกมัพชูาตอ้งการท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ซ่ึงจะส่งผลให้
แรงงานมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง และจะมีความตั้งใจท างานท่ีทา้ทายความสามารถ และทุ่มเท 
ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ ซ่ึงตรงกบัทฤษฏีสองปัจจยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรอุมา ศรีสวา่ง 
(2544) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ ความผกูพนัต่อองคก์ารไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 คือ ปัจจยัจูงใจ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และ 
ความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 
  2.2  ดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากในอาชีพของอุตสาหกรรมประมงทะเล ไม่มีระบบ 
การเล่ือนต าแหน่งท่ีชดัเจนเหมือนกบัองคก์ารขนาดใหญ่หรือรัฐบาล การท่ีแรงงานต่างดา้ว 
จะมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง หรือกา้วหนา้ในงานท่ีท า จะตอ้งข้ึนอยูก่บัตวัของแรงงานต่างดา้วเอง
วา่มีความรับผิดชอบ และขยนัมากแค่ไหน 
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  2.3  ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงทะเล  
มีการยอมรับนบัถือค่อนขา้งนอ้ย อาจเป็นเพราะเร่ืองของวฒันธรรม แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้แรงงาน
ต่างดา้วคนใด มีความขยนั ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดี และมีความรับผดิชอบสูง ก็จะไดรั้บ 
การยกยอ่งจากเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงผูบ้งัคบับญัชา (ไต๋เรือ) อีกดว้ย 
  2.4  ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัขององคก์าร และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยั เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงทะเล 
จะปฏิบติังานต่อเม่ือไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา (ไต๋เรือ) เท่านั้น มีส่วนนอ้ยท่ีจะท างานเอง และ 
มีความรับผดิชอบสูง แต่อยา่งไรก็ตามแรงงานต่างดา้วท่ีมีความรับผดิชอบสูงก็จะไดโ้อกาสกา้วหนา้
ในอาชีพ 
  2.5  ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความส าคญัของลกัษณะของงาน ในระดบัมาก ซ่ึงจ าแนกตามดา้นลกัษณะของงาน เป็นรายขอ้
ค าถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงคะแนนระดบัความส าคญัมาก ในขอ้ค าถามความถนดัในงานท่ีท า 
(243 คะแนน) รองลงมา ขอ้ค าถามความน่าสนใจของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (218 คะแนน) และ
ลงคะแนนระดบัความส าคญัปานกลาง ในขอ้ค าถามขอบเขตของงานท่ีท าไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
(282 คะแนน) แสดงใหเ้ห็นวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาตอ้งการท างานท่ีมีขอบเขตงานไม่มาก
หรือนอ้ยเกินไป และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งเป็นงานท่ีแรงงานถนดั งานท่ีแรงงานต่างดา้ว 
ชาวกมัพชูาท าในอุตสาหกรรมประมงทะเลเป็นงานท่ีทา้ทาย ซ่ึงจะส่งผลใหแ้รงงานรู้สึกวา่งาน 
ท่ีท  าอยูก่ระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้น ท าใหมี้ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานและเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยไม่คิดจะยา้ยสถานประกอบการ ซ่ึงตรงกบัทฤษฏีสองปัจจยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของ ศศิธร อารีรักษ ์(2549) ท่ีกล่าววา่ ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นลกัษณะ
ของงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ควรสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารใหเ้กิดข้ึนกบัแรงงาน
ต่างดา้วชาวกมัพชูา โดยปรับปรุงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัน้ี 
 1.  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาตอ้งการนโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและวธีิปฏิบติังานของสถานประกอบการท่ีดี มีการแบ่งหนา้ท่ีและ 
ความรับผดิชอบตามความเหมาะสม และตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย หรือแสดง
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ความคิดเห็น ซ่ึงจะท าใหแ้รงงานทุกคนตั้งใจท่ีจะท างาน ท างานไดอ้ยา่งสบายใจ งานท่ีออกมาก็จะ 
มีคุณภาพและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัก็จะเป็นผลใหแ้รงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีความรู้สึก
ผกูพนั และปรารถนาท่ีจะท างานอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 
 2.  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ตอ้งการ  
การช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล และผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า ถา้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ 
หรือสวสัดิการท่ีดี ก็จะไม่ยา้ยสถานท่ีประกอบการและก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้น 
ควรมีการเพิ่มสัดส่วนของสวสัดิการรวมไปถึงการช่วยเหลือเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลใหม้ากข้ึน 
เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาในการท างาน 
 3.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ตอ้งการ  
การช่วยเหลือเก้ือกลูในการปฏิบติังานระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น 
สามารถท างานเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างท า และเกิดความรักใคร่สนิทสนมกบัเพื่อนร่วมงาน  
ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในองคก์ารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้นควรแบ่งงานใหท้ าเป็นทีม 
หรือสร้างกิจกรรมใหแ้รงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาท าร่วมกนั เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
ระหวา่งกนั 
 4.  ดา้นความส าเร็จของงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ตอ้งการท่ีจะท างาน 
ใหส้ าเร็จ ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ ซ่ึงจะส่งผลใหแ้รงงานมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง 
และจะมีความตั้งใจท างานท่ีทา้ทายความสามารถ และทุ่มเทท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ ดงันั้นควรเปิด
โอกาสใหแ้รงงานต่างดา้วแสดงผลงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  
ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความอึดอดัใจต่อการท างาน เม่ือแรงงานต่างดา้วไดรั้บความพึงพอใจท่ีเกิดจาก 
การท างานท่ีไดรั้บความส าเร็จ ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการท างาน 
 5.  ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่ แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ตอ้งการท างานท่ีมีขอบเขต
งานไม่มากหรือนอ้ยเกินไป และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งเป็นงานท่ีแรงงานถนดั งานท่ีแรงงาน
ต่างดา้วชาวกมัพชูาท าในอุตสาหกรรมประมงทะเล เป็นงานท่ีทา้ทาย ซ่ึงจะส่งผลใหแ้รงงานรู้สึกวา่
งานท่ีท าอยูก่ระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้น ท าใหมี้ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานและเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์ารโดยไม่คิดจะยา้ยสถานประกอบการ ดงันั้นควรแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความถนดัของ
แรงงานแต่ละคน และไม่ควรใหแ้รงงานท างานหลายอยา่งหรือมีขอบเขตงานมากเกินไป 
 
 
 
 



 79 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยน า
ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการวจิยัในคร้ังน้ีมาศึกษาเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล  
ดา้นความพึงพอใจ เป็นตน้ ซ่ึงจะเพิ่มพนูความรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันา 
การปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 2.  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเร่ืองทฤษฎีสองปัจจยั (ปัจจยัค ้าจุน-ปัจจยัจูงใจ) ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั
ความผกูพนัขององคก์ารของแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา ในอุตสาหกรรมประมงทะเล กรณีศึกษา 
ต าบลปากน ้า จงัหวดัระยอง แต่เน่ืองจากกลุ่มแรงงานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็นแรงงานต่างดา้วของ
หลายสถานประกอบการ แต่ละกลุ่มจึงมีความแตกต่างกนั ดงันั้นควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งแยกตาม
สถานประกอบการ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยั 


