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การศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)” 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรม

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) โดยใชระเบียบวิธีศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการศึกษาขอมูลเชิง

สํารวจ (Survey Research) ซ่ึงใชการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) ท่ีปฏิบัติงานอยูในประเทศไทย จํานวน 345 คน  มีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลในดาน

ตางๆ ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของ

พนักงาน ปจจัยความตองการของพนักงาน  ปจจัยอ่ืนๆ และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารวม

กิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประกอบดวยสถิติ t-

test สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (One way analysis of variance: ANOVA) และสถิติ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนพนักงานเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 30 ป มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด โดยมีตําแหนงการทํางานเปน

ฝายสนับสนุนการปฏิบัติการ มากท่ีสุด รองลงมา คือ วิศวกร  กลุมตัวอยางมีอายุการทํางานในบริษัท

ฯ สวนใหญอยูระหวาง 5-10 ป และปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

(สํานักงานใหญ) มากท่ีสุด 
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จากการศึกษาขอมูลดานการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯของกลุมตัวอยาง

พบวา กลุมตัวอยางรับรูกิจกรรมรักษนกเงือกมากท่ีสุด โดยชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารดาน CSR 

ของ   บริษัทฯท่ีมากท่ีสุด ไดแก ทางอีเมลล จากการศึกษายังพบอีกวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย

เขารวมกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ โดยลักษณะการเขารวมกิจกรรมเปนการลงมือปฏิบัติมากท่ีสุด 

สําหรับกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯท่ีกลุมตัวอยางเคยเขารวมมากท่ีสุด คือ ชมรมปตท.สผ. รวมใจ

พัฒนา และประเภทของกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทท่ีกลุมตัวอยางใหความสนใจมากท่ีสุด คือ 

กิจกรรมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

1. พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และอายุการทํางานในบริษัทฯท่ีแตกตางกัน มีปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ แตกตางกัน สวน

พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ตําแหนงงาน และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มี

ปจจัยความตองการท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของ

บริษัทฯ ไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยความตองการในดานตางๆ ประกอบดวย ความตองการดานกายภาพ ความ

ตองการดานความปลอดภัย ความตองการดานสังคม ความตองการความภูมิใจใน

ตนเอง และความตองการบรรลุศักยภาพในตนเอง  ตางก็มีความสัมพันธกับ

แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯท้ังสิ้น โดยสัมพันธใน

ทางบวก ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ยิ่งกลุมตัวอยางมีปจจัยความตองการในแตละดาน 

เพ่ิมมากข้ึน ก็จะยิ่งจะทําใหกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน 

CSR ของบริษัทฯสูงข้ึนตามไปดวย  

 

คําสําคัญ : ปจจัยความตองการ, ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ, การเขารวมกิจกรรมดาน CSR,  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

 

Abstract 

 

The study of “The Factors Affecting PTTEP Employees’ Motives to 

Participate in Corporate Social Responsibility Activities” aims to determine possible 

factors that affect motivation of PTTEP employees in participating in the company’s 

Corporate Social Responsibility activities.  

In this study, quantitative research methods and survey research have 

been applied with the use of questionnaire as a data collection tool. The sample 

group includes 345 PTTEP employees who work in Thailand. Descriptive statistical 
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data analysis is performed by using frequency distribution percentage of average 

value, mean, and standard deviation to describe the nature of the data, which 

consist of demographic data, data regarding participation in CSR activities, need 

factors, other factors, and comments regarding participation in CSR  activities, and 

using inferential statistical analysis including t-test, one way analysis of variance 

(ANOVA), and Pearson Correlation to determine the relationship of variables 

according to the hypotheses.   

The result shows that the sample groups are mostly female aged 

between 21 – 30 years old and are single. Most are operation-support personnel 

following by engineers, have been working in the company between 5 – 10 years, 

and work in the head quarter in Bangkok.  

According to the data regarding participation in CSR activities, the sample 

group was informed most about the Hornbill preservation activity. E-mail is the main 

communication channel of CSR activities to the employees. However, most of the 

sample group has never joined the CSR activities. When joining the activities, the type 

of work that most people do is implementation. The CSR activity that the most of 

the sample group participate is the PTTEP Ruam Jai Patthana Employee Club activity. 

Activities related to conserving natural and environment resources are the most 

interesting activities for the sample group. 

Hypothesis testing shows that 

1. The differences in certain demographic data such as sex, age, service 

years result in difference in factors affecting motivation of the 

employee to participate in company’s CSR activities. As for status, 

position, working location differences, there is no distinction in factors 

affecting motivation of the employee to participate in company’s CSR 

activities.  

2. There are positive correlations between each of need factors, which 

include physiological needs, safety needs, love and belonging, 

esteem, and self-actualization, and the motivation to participate in 

CSR activities. In other words, the more need factors that the sample 

group has, the more motivation to participate in CSR activities.  

Keyword : need factors, factors effecting employee’s motives, CSR activities, PTTEP 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การสื่อสารภาพลักษณดานการแสดงความรับผิด ชอบตอสังคมขององคกรโดยมี

พนักงานเปนตัวแทนขององคกรในฐานะสื่อบุคคลนั้น เปนสิ่งท่ีบริษัทฯควรคํานึงถึงและใหความสําคัญ 

เปนอยางยิ่ง การสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ขององคกร 

นอกจากจะเปนการสรางความพึงพอใจในการทํางาน และสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกรใหเกิดแกตัว

พนักงานเองแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีในระยะยาวใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพอีก

ดวย  โดย บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีกิจกรรม

ท่ีสนับสนุนนโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากมาย ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมตางๆตอง

อาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคคลากรภายในองคกรในการใหการสนับสนุน ในทุกรูปแบบ ผูศึกษา

จึงเห็นวาการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรมเพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท. สผ. นั้น จะสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนกล

ยุทธดานการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

 

เพ่ือศึกษาปจจัยดานตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรม

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  

 

ว ิธีการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการศึกษา

ขอมูลเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ท่ีปฏิบัติงาน

อยูในประเทศไทย จํานวน 345 คน  ประกอบดวยพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูใน 4 จังหวัด คือ พ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สํานักงานใหญ) พ้ืนท่ีปฏิบัติงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนท่ี

ปฏิบัติงานจังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน

หรือรอยละท่ีเทากันในแตละกลุมประชากร (Proportional Sampling) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในสวนแรก คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ซ่ึงไดแก การแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลในดานตาง ๆ ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของ

กลุมตัวอยาง ขอมูลเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของพนักงาน ปจจัยความตองการของ

พนักงาน  ปจจัยอ่ืน ๆ และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ 

และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในสวนท่ีสอง คือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

ประกอบดวยสถิติ t-test สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน (One way analysis of variance: 

ANOVA) และสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัว

แปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนพนักงานเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 21 – 30 ป มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด โดยมีตําแหนงการทํางานเปนฝายสนับสนุนการ

ปฏิบัติการ มากท่ีสุด รองลงมา คือ วิศวกร  กลุมตัวอยางมีอายุการทํางานในบริษัทฯ สวนใหญอยู

ระหวาง 5-10 ป และปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สํานักงานใหญ) มาก

ท่ีสุด 

 

สวนท่ี 2 การเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของกลุมตัวอยาง 

การศึกษากิจกรรมดาน CSR ของบริษัทท่ีเคยรับรู พบวา กลุมตัวอยางรูจักกิจกรรมรักษ

นกเงือก มากท่ีสุด โดยกลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมดาน CSR บริษัทจาก Email 

มากท่ีสุด การศึกษาจํานวนครั้งท่ีเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัท พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ไมเคยเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัท โดยลักษณะการเขารวมกิจกรรมเปนการลงมือปฏิบัติ มาก

ท่ีสุด จากการศึกษายังพบอีกวากลุมตัวอยางเคยเขารวมชมรม ปตท.สผ. รวมใจพัฒนา มากท่ีสุด โดยกลุม

ตัวอยางสนใจกิจกรรมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากท่ีสุด 

  

สวนท่ี 3  ปจจัยความตองการท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ  

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยความตองการท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ

เขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีปจจัยความ

ตองการดานการบรรลุศักยภาพในตนเองมากท่ีสุด 

  

สวนท่ี 4 ปจจัยดานอ่ืน ๆ 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม

ดาน CSR ของบริษัท โดยรวมอยูในระดับนอย โดยปจจัยอ่ืน ๆ เชน ตรงกับเวลาวาง และวิธีการท่ีจะ
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นําเสนอ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและมีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดารานักแสดงท่ีมีชื่อเสียงมา

เขารวมกิจกรรม  

 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ  

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมดาน 

CSR ของบริษัท โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นเรื่องการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมของ ปตท.สผ. เปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด  

 

สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 

1. พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และอายุการทํางานในบริษัทฯท่ีแตกตางกัน มีปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ แตกตางกัน สวนพนักงานท่ีมีสถานภาพ

สมรส ตําแหนงงาน และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีปจจัยความตองการท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใน

การเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ ไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยความตองการในดานตางๆ ตางก็มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯท้ังสิ้น โดยสัมพันธในทางบวก ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ยิ่งกลุมตัวอยาง

มีปจจัยความตองการในแตละดาน เพ่ิมมากข้ึน ก็จะยิ่งจะทําใหกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯสูงข้ึนตามไปดวย 

 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรม เพ่ือ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)” 

สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการ “รับรู” กิจกรรมดาน CSR ของพนักงานที่พบวา 

กลุมตัวอยาง รับรูกิจกรรมรักษนกเงือกมากท่ีสุด อาจเปนเพราะวา กิจกรรมรักษนกเงือกเปนกิจกรรม

ท่ีบริษัทฯ ไดรณรงคผานสื่อตาง ๆ อยางหลากหลาย ทําใหพนักงานไดรับขาวสารกิจกรรมดังกลาว

ผานสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึงและตอเนื่อง สําหรับผลการศึกษาท่ีเก่ียวกับการ “เขารวม” กิจกรรม CSR 

ของพนักงานพบวา กลุมตัวอยางเคยเขารวม ชมรม ปตท.สผ. รวมใจพัฒนา มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเปน

เพราะชมรมดังกลาวกอตั้งข้ึนมาเปนระยะเวลานานแลว  

จากการศึกษาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารกิจกรรมดาน CSR ท่ีพบวา 

กลุมตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ Email มากท่ีสุดนั้น อาจเปน

เพราะชองทางการติดตอสื่อสารผาน Email เปนชองทางหลัก ท่ีบุคคลากรภายใน 

องคกรใชติดตอสื่อสารกันระหวางกัน ดังนั้น ชองทางการสื่อสาร ผาน Email จึงเปนชองทางการ

สื่อสารท่ีเขาถึงพนักงานไดมากท่ีสุด และมีประสิทธิภาพท่ีสุด  
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สําหรับการศึกษาลักษณะการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม

ตัวอยางเขารวมกิจกรรมดาน CSR โดยการลงมือปฏิบัติมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาท่ี

พบวา ลักษณะของกิจกรรมดาน CSR ของ ปตท.สผ. ท่ีพนักงานใหความสนใจเขารวมมากท่ีสุด คือ 

เปนการลงมือปฏิบัติ อาจเปนเพราะวา ลักษณะการรวมกิจกรรมดังกลาวสามารถตอบสนองความ

ตองการของพนักงานไดในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษากลับพบวา พนักงานสวนใหญไม

เคยเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัท ท้ังนี้ อาจเปนเพราะมีบางกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในเวลาท่ี

คาบเก่ียวกับเวลาทํางานหรือเวลา พักผอนของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัย

ดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรม CSR พบวา ปจจัยดานเวลา

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมกิจกรรมของพนักงานในระดับมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจกิจกรรม CSR 

ของบริษัทในดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด สามารถอธิบายไดวา กระแสรณรงค

ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมกําลั ง เปน ท่ีสนใจมากในยุคปจจุบัน  และเปน

เรื่องใกลตัวท่ีสามารถสงผลกระทบ กับตนเองไดมากกวาดานอ่ืน ๆ 

จากผลการศึกษาปจจัยความตองการในดานตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงาน 

ทําใหสามารถสรุปไดวา ปจจัยความตองการในทุก ๆ ดาน ตางก็มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวม

กิจกรรม CSR ของพนักงานในระดับปานกลางถึงระดับมากท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี “ลําดับข้ัน

ความตองการของมาสโลว” ท่ีเชื่อวามนุษยเปน "สัตวท่ีมีความตองการ" และ เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะ

ไดรับความพึงพอใจและไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลว ก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ 

ตอไป ถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการจะไดรับสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ 

จาก สมมติฐานการศึกษาขอท่ี 1 ท่ีพบวา พนักงานท่ีมี เพศ อายุ และ อายุการทํางาน

ในบริษัทฯ โดยรวม ท่ีแตกตางกัน มีปจจัยความตองการท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม

ดาน CSR ของบริษัท แตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีข้ึนอยูกับลักษณะ

ทางกายภาพ ประสบการณ และการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พลันเคท ท่ีกลาว

วา “แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันภายในตัวบุคคลท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ตามเปาหมาย เปน

กระบวนการภายในท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคนซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากการรับรูและประสบการณของแตละ

บุคคล”  

จากสมมติฐานการศึกษาขอท่ี 2 ท่ีพบวา ปจจัยความตองการในทุก ๆ ดานตางก็มี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม CSR ของพนักงานท้ังสิ้น โดยสัมพันธในทางบวก ซ่ึง

สามารถอธิบายไดวา ยิ่งกลุมตัวอยางมีปจจัยความตองการในแตละดานเพ่ิมมากข้ึน ก็จะยิ่งทําใหกลุม

ตัวอยางมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี

ของโซโลมอนท่ีกลาววา แรงจูงใจหมายความถึง กระบวนการท่ีทําใหบุคคลมีพฤติกรรมดังท่ีทําอยู 

แรงจูงใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตองการถูกกระตุน และสอดคลองกับแนวคิดของ เคิรต เลวิน ท่ีมองในแงมุม

ของการตลาดวา ความตองการหรือสิ่งกระตุนจะมีอิทธิพลตอความดึงดูดใจ หรือการหลีกหางจาก

เปาหมายของผูบริโภค ระดับท่ีสินคาสามารถตอบสนองตอสิ่งกระตุนหรือตอบสนองตอความตองการ

ยิ่งมากเทาไหร ก็จะยิ่งทําใหสินคามีความนาสนใจ (มีแรงจูงใจมาก) ข้ึนเทานั้น 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

  

1. จากผลการวิจัยทําใหทราบวา กิจกรรมดาน CSR ของบริษัทฯ ดานการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนดานท่ีพนักงานใหความสนใจมากท่ีสุด ดังนั้น หากบริษัทตองการโนม

นาวใหพนักงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรม CSR มากยิ่งข้ึน ควรกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและ

ธรรมชาติใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดรับกับกระแสดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับสากล 

และยังสอดคลองกับนโยบายและพันธกิจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอีกดวย 

2. จากผลการวิจัยทําใหทราบวา ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ และ

อายุการทํางานในบริษัทท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของ

บริษัท แตกตางกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรวางแผนการรณรงคหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมดาน 

CSR ใหสอดคลองกับกลุมพนักงานท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละกลุม เพ่ือท่ีจะโนมนาวใจ และ

สามารถสนองความตองการของแตละกลุม 

3. จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว บริษัทควรใหความสําคัญตอการ

สนองตอบความตองการในปจจัยข้ันพ้ืนฐานใหครบถวนเสียกอน หากสามารถตอบสนองความตองการ

ในข้ันนี้ไดแลว การท่ีพนักงานจะเขารวมกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการในดานอ่ืน ๆ ก็จะ

ตามมา ซ่ึงจะสามารถสรางการเขารวมของพนักงานไดมากยิ่งข้ึน 

4. จากการศึกษาท่ีพบวา ปจจัยดานความภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใน

ระดับปานกลางนั้น บริษัทควรหันมาทบทวนการตอบสนองปจจัยความตองการในดานนี้ใหมากยิ่งข้ึน 

เชน การใหเกียรติบัตรแกพนักงานท่ีเขารวมกิจกรรมหรือสรางสาธารณประโยชนแกชุมชน เปนตน  

5. การออกแบบกิจกรรมควรคํานึงถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปจจัยดาน วัน-เวลาในการจัดกิจกรรม 

6. จากผลการศึกษาท่ีพบวา การไดรับสิ่งของตอบแทน การใชดารานักแสดงท่ีมีชื่อเสียง 

และการไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขารวมกิจกรรม 

CSR ในระดับนอยถึงปานกลาง ในขณะท่ีความปลอดภัยของยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง สถานท่ี

จัดกิจกรรม และความนาสนใจของสถานท่ีจัดกิจกรรมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในการเขา

รวมกิจกรรมมากกวา ดังนั้น การจัดกิจกรรม CSR ควรเนนดานความปลอดภัย และความนาสนใจของ

สถานท่ีจัดกิจกรรมมากกวาการลงทุนไปกับการใชนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง หรือการแจกสิ่งของ 

7. จากการศึกษาท่ีพบวา ยิ่งกลุมตัวอยางมีปจจัยความตองการมากข้ึน จะทําใหกลุม

ตัวอยางมีแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมดาน CSR ของบริษัทสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้น บริษัทฯ ควรมี

รูปแบบการประชาสัมพันธและรูปแบบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของพนักงาน เพ่ือ

นําเสนอกิจกรรมดาน CSR ท่ีสรางความสนใจใหแกพนักงานกลุมใหม ๆ ในการเขารวมกิจกรรมมาก

ยิ่งข้ึน  
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8. ในการศึกษาครั้งตอไปควรท่ีจะมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เพ่ือใหไดทราบความ

คิดเห็น และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของพนักงานในดานอ่ืน ๆ  

9. ในการศึกษาครั้งตอไปควรท่ีจะศึกษาในประเด็นของทัศนคติ ความคาดหวัง และ

แนวโนมในการเขารวมกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของพนักงานเพ่ือใหได

ผลการวิจัยท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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