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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีส่งผลต่อ
ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทกุ คนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็น
จีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด ทาการศึกษาจากพนักงานที่เป็ นประชากรตัวอย่าง จานวน 190 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่ องมือคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) สถิ ติเชิ ง
อนุมาน (Inferential Statistics) สถิติของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้านแรงจู ง ใจ ได้แ ก่ ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บัง คับ บัญ ชา สวัส ดิ ก ารท างานมี
ความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน
บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสภาพการทางาน มีความสัมพันธ์กบั
ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทกุ คนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็น
จีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การรับรู ้
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นโยบายของบริ ษทั การสนับสนุ นของบริ ษทั และผลตอบแทนที่จะได้รับมีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : ปัจจัยด้านแรงจูงใจ, ความผูกพันต่อองค์การ, ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM)

ABSTRACT
This research aims to study factor affecting the participation of staff in Total Productive Maintenance
(TPM) in Siam NGK Spark Plug Co., Ltd. The sample group is selected from staff in Siam NGK Spark Plug Co.,
Ltd. The research method is collecting information by providing paper questionnaires to the staff 190 people. Data
were analyzed using Descriptive Statistics which include Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation (S.D.)
and Inferential Statistic which include Pearson’s Correlation Coefficient.
The Results of this research showed that the motivation factors which include relationship with superiors
and company benefits affecting the participation of staff in Total Productive Maintenance (TPM) in Siam NGK
Spark Plug Co., Ltd. with statistically significant at .05 level. And workplace environment affecting the participation
of staff in Total Productive Maintenance (TPM) in Siam NGK Spark Plug Co., Ltd. with statistically significant
at .01 level. And organizational engagement which include the company policy acknowledgement, company support
and compensation affecting the participation of staff in Total Productive Maintenance (TPM) in Siam NGK Spark
Plug Co., Ltd. with statistically significant at .01 level.
Keywords: Motivation factors, Organizational engagement, Participation in Total Productive Maintenance (TPM)
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บทนา
การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็ นเครื่ องจักร ทาให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงระบบการผลิ ตอย่างมาก เนื่ อ งจากอุตสาหกรรมที่ น าเครื่ องจักรเข้ามาช่ วยในการผลิ ต ท าให้
สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้จานวนมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับแรงงานคน กิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม TPM (Total Productive Maintenance) เป็ นกิจกรรมที่ช่วยลดเวลาที่สูญเสี ยไปจากการหยุดของเครื่ องจักร และ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสู งสุ ด (สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิจเกี่ ยวกับผลิ ตชิ้นส่ วนยานยนต์ คือ หัว
เทียน ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ผูว้ ิจัยทางานอยู่ ประสบปั ญหาในด้านการศูนย์เสี ยเวลาโดยไม่เกิ ดคุณค่า ทางบริ ษทั จึงได้นา
กิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาปรับใช้กบั บริ ษทั แต่
ทางบริ ษทั ยังประสบปั ญหาในด้านของความร่ วมมือของพนักงาน พนักงานส่ วนใหญ่ไม่ให้ความร่ วมมือในการร่ วม
กิจกรรม
ผูว้ ิจยั จึงศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TPM) ของพนัก งานบริ ษ ัท สยามเอ็น จี เคสปาร์ ค ปลั๊ก จากัด โดยจะท าการศึ ก ษาปั จ จัย ต่ างๆ คื อ ปั จ จัย ด้าน
แรงจูงใจ ในด้าน ลักษณะงานที่ทา ความสาเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
นโยบายขององค์การ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความมัน่ คงในงาน สวัสดิการ สภาพการทางาน ความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว และปั จ จัย ด้านความผูกพัน ต่ อ องค์การ ในด้าน การรั บ รู ้ น โยบายของบริ ษ ัท การสนับ สนุ น ของบริ ษ ัท
ผลตอบแทนที่จะได้รับเพื่อทาให้สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ ง การจัดการกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่ วม (TPM) ภายในบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานเข้า
ร่ วมและทุ่มเทในการทากิจกรรมการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลที่ทุกคนมีส่ วนร่ วม (TPM) อย่างเต็มที่ เพื่อกาจัดความสู ญ
เปล่าในองค์กรและยังก่อให้เกิดผลกาไรต่อองค์กร สร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจให้กบั องค์กรและเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะและยังเป็ นการเสริ มสร้างทักษะในด้านการคิด วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด
2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด
3. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM)
ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของ
พนักงาน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด จะดาเนิ นการศึกษาตามเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผูว้ ิจยั ได้
ทาการค้นคว้า และนาแนวคิดต่างๆ มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั โดยมีตวั แปรในการศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในด้าน ลักษณะงานที่ทา ความสาเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรั บผิดชอบ
ความก้าวหน้า นโยบายขององค์การ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความมัน่ คงในงาน สวัสดิการ สภาพการทางาน
ความเป็ นอยู่ส่วนตัว และปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ในด้าน การรับรู ้นโยบายของบริ ษทั การสนับสนุ นของ
บริ ษทั ผลตอบแทนที่จะได้รับ และตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่ วม (TPM)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด
2. ปั จจัยด้านความผุกพันต่อองค์กร ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่
ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก (1959 อ้างถึ งใน พรทิ พ ย์ สุ ติยะ, 2550 : 5) ได้เสนอทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกับ
แรงจูงใจในการทางานว่าการมีส่วนร่ วมและผลของการทางานที่ดีจะเกิดจากปัจจัยจูงใจ 2 ประการ คือ
1.ปัจจัยกระตุน้ เป็ นปัจจัยในการจูงใจให้คนปฏิบตั ิงานได้ดีข้ นึ (motivation factors)
2.ปั จจัยในการธารงรักษาคนให้ทางานกับองค์การ (hygiene factors) เป็ นปั จจัยเบื้องต้นที่จะทาให้คนพอใจ
ในงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์การ
Porter and Steer (1977 อ้างถึ งใน พงศกร เผ่าไพโรจนกร, 2546: 11) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็ นความสัมพันธ์ที่จะแสดงออกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์การ รวมความหมายไป
ถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน เป็ นความเข้มข้น ที่ เป็ นคุณลักษณะของแต่ละบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การ โดยความผูกพันนี้จะมีคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้
1. ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายรวมทั้งค่านิ ยมขององค์การ เป็ นทัศนะและความเชื่ อของพนักงาน ที่มี
ความเชื่อ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังมีความเลื่อมใส
ศรัทธาต่อเป้าหมายที่องค์การกาหนด รวมถึงความรู ้สึกว่าเป้าหมายและค่านิยมของตนเองคล้ายคลึงกับองค์การ บุคคล
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ซึ่งมีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การอย่างมากจะเห็นว่า งานคือทางที่จะสามารถทาประโยชน์แก่องค์การได้ ดังนั้นบุคคล
กลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การอยูใ่ นระดับสู ง
2. ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการท างานเพื่ อองค์การ โดยที่ พ นักงานพร้ อมที่ จะใช้สติ ปั ญ ญาและพลัง
ความสามารถทั้งหมด เพื่อแก้ไขปั ญหาและพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ แม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็
ตาม รวมถึงการเสี ยสละความสุ ขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงความเป็ นสมาชิ กขององค์การ โดยที่พนักงานมี ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์การ ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า มีความภูมิใจในการเป็ น
สมาชิกขององค์การและพร้อมที่จะบอกผูอ้ ื่นว่าตนเองเป็ นสมาชิกขององค์การ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
โคเฮน และอัพฮอฟ (1984 อ้างถึงใน ประสพ ชิ นอ่อน, 2554 : 19-20) กล่าวว่าขั้นตอนการมีส่วนร่ วม มี 4
ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หมายถึง การตัดสิ นว่ามีปัญหาอะไร สาเหตุของปัญหานั้นคืออะไร และจะ
สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหานั้นได้ดว้ ยวิธีใด
2. การมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ หมายถึง การตัดสิ นใจร่ วมกันที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่
ได้วางไว้
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การร่ วมรับผลที่เกิดจากการดาเนินการแก้ไขปั ญหาของ
กลุ่ม
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการดาเนินงานของตนเอง และประเมินผลผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับจากการดาเนินงานของตน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รักกิจ ศิ ริวฒ
ั น์ (2560 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมของระบบบริ ห าร
คุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (TQM) ของพนักงานโรงไฟฟ้ าจะนะ การไฟฟ้ าการผลิตแห่ งประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 124 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกับ ระบบ TQM ในระดับ มี ค วามรู ้ ม าก ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และด้านการฝึ กอบรม ด้านการรับรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (TQM) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
3. การฝึ กอบรมส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของระบบบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (TQM) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 อายุงานและการรับรู ้ ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 ระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุ ปริ ญญา/ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) และระดับเงิ นเดื อน 40,00160,000 บาท ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร่ วมกันทานายได้ร้อยละ 52.50

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์หาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM)
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้โดยตรงจากกลุ่มตัวอย่างพนักงาน บริ ษทั
สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด จานวน 190 คนโดยผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) จนได้ตัวอย่างครบตามที่ ผูว้ ิจัยก าหนดไว้ ซึ่ งผูว้ ิจัย ได้ส ร้ างขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และผลงานการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค่า สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้สถิติเชิ งอนุ มานในการ
วิ เคราะห์ ห าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัว แปรเพื่ อ การพยากรณ์ โดยใช้ สู ต รของเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation
Coefficient)

ผลของการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านแรงจูงใจมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TPM) ของพนักงานบริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลั๊ก จากัด
แรงจูงใจในการทางาน

1.ด้านลักษณะงานที่ทา
2.ด้านความสาเร็ จของงาน
3.ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ
4.ด้านความรับผิดชอบ
5.ด้านความก้าวหน้า
6.ด้านนโยบายขององค์การ
7.ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา

การมีส่วนร่ วมในการร่ วม
กิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผล
(TPM)
r
Sig

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ระดับ
ความสัมพันธ์

0.057
0.135
0.112

0.434
0.064
0.113

-

-

0.128
-0.115
-0.067
-0.160*

0.079
0.115
0.359
0.028

ทิศทางตรงกัน
ข้าม

ต่ามาก

7

แรงจูงใจในการทางาน (ต่อ)

8.ด้านความมัน่ คงในงาน
9.ด้านสวัสดิการ
10.ด้านสภาพการทางาน

การมีส่วนร่ วมในการร่ วม
กิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผล
(TPM)
r
Sig
-0.019
0.798
-0.154*
0.034
-0.222**

0.002

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ระดับ
ความสัมพันธ์

ทิศทางตรงกัน
ข้าม
ทิศทางตรงกัน
ข้าม
ทิศทางเดียวกัน

ต่ามาก

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ระดับ
ความสัมพันธ์

ต่ามาก

11.ด้านความเป็ นอยู่
-0.120
0.100
ภาพรวมแรงจูงใจในการทางาน
0.625**
0.000
ปานกลาง
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวี
ผลที่ ทุ กคนมี ส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษ ัท สยามเอ็น จี เคสปาร์ ค ปลั๊ก จากัด ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน และมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.625 และค่านัยสาคัญเท่ากับเท่ากับ 0.000 โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
โดยเมื่ อแยกเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูงที่ สุดคือ ด้านสภาพการทางาน มี ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ที่ 0.222 และค่ านั ย ส าคัญ เท่ ากับ 0.002 โดยมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 รองมาคื อ ด้าน
ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้บังคับ บัญ ชา โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ที่ 0.160 และค่ านัย สาคัญ เท่ ากับ 0.028 โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และด้านสวัสดิการ มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.154 และค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.034 โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านความผูกพันต่ อองค์การมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุงรักษาแบบทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลั๊ก จากัด
ความผูกพันต่อองค์การ

1.ด้านการรับรู ้นโยบายของ
บริ ษทั
2.ด้านการสนับสนุนของบริ ษทั

การมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรม
การบารุ งรักษาเชิงทวีผล (TPM)
r
Sig
0.676**

0.000

ทิศทางเดียวกัน

ปานกลาง

0.769**

0.000

ทิศทางเดียวกัน

สู ง
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ความผูกพันต่อองค์การ (ต่อ)

การมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรม
การบารุ งรักษาเชิงทวีผล (TPM)
r
Sig
0.841**
0.000
0.839**
0.000

ทิศทาง
ความสัมพันธ์

ระดับ
ความสัมพันธ์

3.ด้านผลตอบแทนที่จะได้รับ
ทิศทางเดียวกัน
สู ง
ภาพรวมความผูกพันต่อ
ทิศทางเดียวกัน
สู ง
องค์การ
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบ
ทวีผลที่ ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด ไปในทิ ศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในระดับสู ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.839 และค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.000 โดยมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.01
โดยเมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านผลตอบแทนที่จะได้รับ มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ 0.841 และค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.000 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 รองลงมาคือ ด้าน
การสนับสนุนของบริ ษทั ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.769 และค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.000 โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.01 และด้านการรับรู ้นโยบายของบริ ษทั มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ 0.676 และค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.00 โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การสรุ ปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของสมมติฐานได้ว่า ผลการศึกษาด้านตัวแปร การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ
ตัวแปรตาม โดยใช้สูตรของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ของปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิ งทวีผลที่ทุกคนมี ส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊
จากัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิง
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงาน บริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01

การอภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้านแรงจู ง ใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในการร่ ว มกิ จ กรรมการ
บารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด ในระดับปาน
กลาง โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
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จากผลวิจยั ดังกล่าวได้เป็ นไปตาม ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ กที่กล่าวไว้ว่า ปั จจัยจูงใจ 2 เรื่ องใหญ่ ๆ
คือ ปัจจัยจูงใจที่เป็ น ตัวกระตุน้ ในการทางานและปัจจัยจูงใจที่รักษาสุ ขลักษณะจิตหรื อปัจจัยจูงใจที่บารุ งรักษาจิตใจ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Guralnik (1970 อ้างถึงใน อรอุมา มีวิชยั 2560 : 12) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ
(Motivation) ในลักษณะของการจัดการ คือ แรงขับที่ทาให้บุคคลปฏิบตั ิหรื อดาเนินการให้งานสาเร็ จลุล่วง โดยได้รับ
อิทธิ พลจากแนวทางในการบริ หารที่ผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดขึ้น ทาให้เกิ ดการจูงใจให้พนักงานทุ่มเทในการทางาน
ให้กบั องค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรม
การบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด ในระดับสู ง
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
จากผลวิจยั ดังกล่าวได้เป็ นไปตาม ทฤษฎีของ Porter and Steer (1997) ที่กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การว่า
เป็ นความสั ม พัน ธ์ที่ จะแสดงออกถึ งความเชื่ อ มโยงทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์การ รวมความหมายไปถึ ง
องค์ป ระกอบของความพึ งพอใจในงาน เป็ นความเข้ม ข้น ที่ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การ โดยความผูกพันนี้จะมีคุณลักษณะ 3 ประการดังนี้
1. ความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายรวมทั้งค่านิ ยมขององค์การ เป็ นทัศนะและความเชื่ อของพนักงาน ที่มี
ความเชื่อ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์การอย่าง
2. ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการท างานเพื่ อองค์การ โดยที่ พ นักงานพร้ อมที่ จะใช้สติ ปั ญ ญาและพลัง
ความสามารถทั้งหมด เพื่อแก้ไขปั ญหาและพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ แม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนก็
ตาม รวมถึงการเสี ยสละความสุ ขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะคงความเป็ นสมาชิ กขององค์การ โดยที่พนักงานมี ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ไม่ปรารถนาจะไปจากองค์การ ถึงแม้ว่าองค์การอื่นจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า มีความภูมิใจในการเป็ น
สมาชิกขององค์การและพร้อมที่จะบอกผูอ้ ื่นว่าตนเองเป็ นสมาชิกขององค์การ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ก้องนภา ถิ่นวัฒนากูล (2556 : 32) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
ว่าเป็ นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก และความปรารถนาของบุคคลที่เป็ นสมาชิกในองค์การ โดยแสดงออก
ถึงความเชื่ อมัน่ และยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ และพร้อมที่ จะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ มีความภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ มีความจงรักภักดี ตลอดจนปรารถนาที่จะดารงไว้
ซึ่งการเป็ นสมาชิกขององค์การตลอดไป

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการร่ วมกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่ วม (TPM) ของพนักงานบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊ จากัด สามารถนางานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
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ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
- ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ ังคับ บัญชาควรรับฟั งความคิดเห็ นของพนักงานใต้บังคับบัญ ชา โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีการ
เสนอแนะความคิดเห็ น ต่าง ๆในการท างานเพื่ อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ที่ หลากหลายเพื่ อน าไปสู่ การ
ปรับปรุ งการทางานที่ดีข้ ึนและเมื่อพนักงานปฏิบตั ิดีควรชื่นชมเชิงบวกแต่เมื่อพนักงานปฏิบตั ิไม่ดีก็ควรตักเตือนและ
แนะนาแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามความเหมาะสม
- ด้านสวัสดิการ
บริ ษทั ควรจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็ นตัวแทนของพนักงานในการรับฟังและเสนอสวัสดิการที่
พนักงานต้องการต่อบริ ษทั เพื่อเป็ นการจัดการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมและเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
- ด้านสภาพการทางาน
บริ ษทั ควรจัดสภาพพื้นที่การทางานให้เหมาะสมกับการทางานมีความสะดวกในการทางาน ปลอดภัย มีแสง
สว่างที่เพียงพอและอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมไปถึงมีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทางานที่ครบถ้วนและทันสมัยและมีการ
จัดกิจกรรม 5 ส. และ ไคเซ็น เพื่อให้เกิดความสะอาดในพื้นที่ทางานและมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อช่วยในการ
ทางานที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ปัจจัยความผูกพันต่ อองค์การ
- ด้านการรับรู ้นโยบายของบริ ษทั
พนักงานของบริ ษทั สยามเอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด มีระดับการรับรู ้นโยบายของบริ ษทั อยู่พอสมควร แต่
ยังคงมีพนักงานที่ไม่รับรู ้นโยบายของบริ ษทั อยู่ ผูบ้ ริ หารควรจะมีการสื่ อสาร อบรม บอกกล่าว ชี้แจง สร้างจิตสานึกใน
เรื่ องนโยบายของบริ ษทั ให้มากขึ้น และควรมีนโยบายของบริ ษทั ที่ชดั เจน เข้าใจง่ายมากขึ้น สามารถรับรู ้ได้ง่ายมากขึ้น
- ด้านการสนับสนุนของบริ ษทั
บริ ษทั ควรมีการจัดเวลาการทากิจกรรมให้มากกว่าเดิม โดยจากเดิมให้เวลาสัปดาห์ละ 1 ชม. ควรเพิ่มเป็ น 2-3
ชม. เพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องในการทากิ จกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ ทุกคนมี ส่วนร่ วม (TPM) และสามารถ
บรรลุเป้ าหมายของกิ จกรรมได้เร็ วขึ้นและจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั เร็ วขึ้น ทั้งกาไรจากการลดเวลาในการ
ทางานและลดของเสี ยจากการผลิต
- ด้านผลตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานยังคงให้ความสาคัญ กับผลตอบแทนที่จะได้รับ ผูบ้ ริ หารจึ งควรพิจารณาถึ งความเหมาะสมของ
ผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจากกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) เพื่อเป็ นการจูงใจให้
พนักงานอยากที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรม

11

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายผลต่อไปได้ในทัศนคติที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ในการ
แก้ไขปั ญหาด้านการบริ หารงานด้านต่าง ๆ หรื อปั ญ หาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผูว้ ิจยั จะขอเสนอแนะประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆที่มีความเกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยูน่ ้ ี เช่น บรรยากาศใน
การทากิ จกรรม การเป็ นผูน้ าในการทากิ จกรรมของผูบ้ ริ หาร ความเข้าใจของพนักงานถึ งจุด ประสงค์ของการท า
กิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM)
2. ควรมี การศึ กษาปั ญหาที่ เป็ นอุปสรรคต่อการทากิ จกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ ทุกคนมีส่วนร่ วม
(TPM) ที่มีผลต่อความอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) เพื่อนาไปเป็ น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาขององค์การอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั อิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างสู ง จากท่านอาจารย์ ดร. ชาคริ ต สกุลอิสริ ยาภรณ์ ผู ้
ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ. ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส อาจารย์นิธิเดช
คูหาทองสัมฤทธิ์ และ นายณัฐชัย สิ ริวงศ์ ที่ ได้ทาการตรวจสอบ แก้ไข และให้คาแนะนาสาหรับการทาแบบสอบถาม
เพื่อให้การวิจยั อิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ซึ่งผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณพนักงานบริ ษทั สยาม เอ็นจีเคสปาร์ คปลัก๊ จากัด จานวน 190 คน ที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถาม อันทาให้ผลงานวิจยั มีความชัดเจน ครบถ้วน และสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง และขอขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยคาแหง คณะบริ หารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รุ่ นที่ 13 ที่ให้คาแนะนา และคอยช่วยเหลือ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชา จนผูว้ ิจยั สามารถนาเอาหลักการมาประยุกต์
แก้ไขและอ้างอิงในงานวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่เป็ นแหล่งให้เรี ยนรู ้ชีวิตและสังคมของผูค้ นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปริ ญญาโท ทั้งนี้เพราะเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้การศึกษาสาเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ในทุก ๆด้าน
สุ ดท้ายนี้ขอให้คุณค่าอันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์
และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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