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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์ร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แลว้น ามาทดสอบ
ความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเน้ือหาด้วยวิธีของครอนบาร์คกบัพนักงานทัว่ไป 

จ านวน 30 คน พบว่าได้ระดับความเช่ือมั่น 0.907 จากนั้นน าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 400 คน ทดสอบและใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่สถิติทดสอบค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ ผลจากการศึกษา

พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.5 เพศชาย ร้อยละ 37.5 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 23-30 ปี ร้อยละ 82.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี             

ร้อยละ 70 มีรายไดต้่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 44.75 อายกุารท างานนอ้ยกว่า 5 ปี 
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ร้อยละ 75.5 และผลการศึกษาด้านปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อ

องคก์รของพนกังานโดยรวม พบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพทัว่ไป  ไดแ้ก ่อาย ุระดบัการศึกษา 
รายได้ และอายุงานแตกต่างกนัมีผลท าให้ความภักดีต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกนั                

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และในทางเดียวกนัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม                
ความปลอดภยั รายไดแ้ละสวสัดิการ กมี็ผลต่อใหค้วามภกัดีต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั   

บทน า (บทที่ 1) 
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ไดก้  าหนด

กลยทุธ์การพฒันาประเทศตามการเปล่ียนแปลงโดยการเพิ่มความแข็งแรงของประเทศและ
การสนบัสนุนดา้นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการและวิสาหกจิภายในประเทศให้มีศกัยภาพแข่งขนัไดใ้นกระแสโลกาภิวฒัน์            
ท่ีเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและการเติบโตดา้นการส่ือสาร ซ่ึงปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนั
ด า เ นินธุรก ิจมีแนวโน้มท่ีจะมีการแข่งขันท่ีสู งขึ้ นไม่ว่าจะเ ป็นภายในองค์กรหรือ
ภายในประเทศ แม้กระทัง่การแข่งขนัภายนอกประเทศ ท าให้ตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัการ
เปล่ียนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้องค์กรมีศกัยภาพและความสามารถแข่งขนั
กบัองคก์รอ่ืน ๆ และการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการขบัเคล่ือนองคก์รใหดี้ยิง่ขึ้น 

ส่วนท่ีขาดไม่ได้ในการดูแลคนขององค์กรคือ  เร่ืองของความปลอดภัย แนวทาง
ทฤษฎีการเกดิอุบัติเหตุของ Domino (1931 อ้างใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีระพงษ์                     
เฉลิมจิระรัตน์, 2547, หนา้ 13–18) ซ่ึงปัจจยัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการเกดิอุบตัิเหตุเกดิจากการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัของคนรวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภัยและปัจจัยอ่ืน ๆ ท าใหเ้กดิ
การบาดเจ็บในท่ีสุด อุบัติเหตุจะไม่เกดิขึ้ น ถ้ามุ่งเน้นแกไ้ขไปท่ีตวับุคคล เพราะความ
บกพร่องของคนเป็นตน้เหตุท าใหเ้กดิอุบตัิเหตุ ส่วนหน่ึงในการเกดิอุบตัิเหตุในการท างาน
คือการขาดการป้องกนัความปลอดภัยท่ีดีจึงตอ้งพยายามปลูกฝัง และสร้างทศันคติ ท่ีดี              
และถูกตอ้งเก ีย่วกบัความปลอดภัย และการมีความเขา้ใจและร่วมในกจิกรรมด้านความ
ปลอดภยัในการท างานใหแ้กผู่บ้ริหาร คนขององคก์รตลอดจนลูกจ้างทุกระดับ เพื่อใหเ้ห็น



ถึงคุณค่าของความส าคญัของการมีบทบาทร่วมกนัในการวางแผนและด าเนินการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกนัในด้านความปลอดภัยในการท างาน และท างาน
ร่วมกนัใหเ้กดิคุณภาพสูงท่ีสุดจนแปรเปล่ียนเป็นความผูกพนัต่อองคก์ร และน ามาซ่ึงความ
ภกัดี  
 จากประเด็นปัญหาและเหตุผลท่ีกล่าวถึงสามารถน ามาจดัท าเป็นแนวทางการศึกษา
ได้เป็นหัวขอ้วิจัยดังน้ี คือ การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อ
องคก์ร โดยก  าหนดเป็นวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 
2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพทางการศึกษา 

รายไดแ้ละอายงุาน ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความปลอดภยั ปัจจยัค่าตอบแทนละ

สวสัดิการท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 
 

สมมติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 
1. เพศ อายุ สถานภาพทางการศึกษา รายได้และอายุงานต่างกนัท าให้ความภกัดีต่อ

องคก์รต่างกนั 
2. อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความ

ปลอดภยั ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เกดิประโยชน์ต่อพนกังาน

และความภกัดีของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร  
2. ใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการยกระดบัความภกัดีของพนกังาน 
3. ใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการลดตน้ทุนในการสรรหาพนกังานใหม่ 



เพื่อทดแทนพนกังานท่ีลาออก 

การก าหนดกรอบแนวคดิการวิจัย 
 ตัวแปรอสิระ                                                                                          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   แรงจูงใจในการท างาน 
-สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ความปลอดภยั 
- ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

 
 

วรรณกรรมปริทศัน์ (บทที ่2) 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัดา้นประชากรศาสตร์ 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัความปลอดภยั 
5.  แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
6.  แนวคิดและทฤษฎีเก ีย่วกบัความภกัดีต่อองคก์ร 

        ปัจจัยด้านประชากร 
       - เพศ 
       - อายุ 
       - สถานภาพการทางศึกษา 
       - รายได้ 
       - อายุงาน 

 
 
 
 
ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผล
ต่อความภกัดต่ีอองค์กร 
 
 
 
 
 
 



7.  งานวิจยัท่ีเก ีย่วขอ้ง 

ระเบียบวิธีการวิจัย (บทที ่3) 
1. ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed–end Questionnaire) ท่ีประกอบด้วย ขอ้มูลคุณสมบตัิ
ส่วนบุคคล ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มในการท างาน ขอ้มูลความปลอดภยั ขอ้มูลค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ขอ้มูลแรงจูงใจในการท างาน   

2.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นบุคคลากรพนกังานทัว่ไป โดยจะท าการสุ่ม

แบบเจาะจง ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มประชากรมีจ านวนประชากรไม่แน่นอน ผูว้ิจัยจึงก  าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967)  
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคล่ือน ± 5% ซ่ึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน และผูว้ิจัยจะก  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม คือ บุคลากรพนกังาน
ทั่วไป  และท าการสุ่มแบบเจอะจงตวัอย่างบุคคลากรพนักงานทัว่ไป ในเดือนตุลาคม        
พ.ศ.2562โดยมีการสุ่มแบบเจาะจงตวัอยา่ง วนัท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 400 คน 

3.  กระบวนการและขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 
1. เร่ิมตน้จากการก  าหนดหัวขอ้วิจัยท่ีสนใจและตวัแปรต่าง ๆ และมีการคน้คว้า

ทฤษฎีท่ีเก ีย่วขอ้ง 
2. ก  าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  คือ บุคคลกรพนักงานทัว่ไปท่ีไม่ทราบจ านวนท่ี

แน่นอน กลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1967) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาด
เคล่ือน ± 5% ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

3. ท าการแจกกบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีสภาพความเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงได้แก ่บุคลากร
พนกังานทัว่ไป จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหา
ค่าครอนบาร์ค แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Anaysis Test) 



4. ท าการจัดเกบ็ขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน        
และน าขอ้มูลมาใส่ในโปรแกรมทางสถิติเพื่อประมวลผลขอ้มูล 

5. วิ เคราะห์ประมวลโดยใช้ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที  (t–test)  ค่าเอฟ             
(F–test) และสถิติทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พร้อมสรุปผล  

4.  วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการทางสถิติทีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ไดแ้ก ่
1. การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก ่ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก ่การวิเคราะห์ 

สมมติฐานทั้งสองขอ้โดยมีการใชส้ถิติการวิจยัดงัน้ี 
สมมติฐานส่วนท่ี 1 (ดา้นประชากร) จะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t–test) 

ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ              
(F–test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way Analysis of Variance: One–
way ANOVA) 

สมมติฐานส่วนท่ี 2 ( ด้านแรงจูงใจในการท างาน  ) จะใช้สถิติทดสอบหา
ความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย (บทที่ 4) 
1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ตารางท่ี 1: จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 150 37.50 
เพศหญิง 250 62.50 

รวม 400 100.00 
 



จากตารางท่ี 1 พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก ่เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 
ตารางท่ี 2: จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
23-30 ปี23-30 ปี 330 82.50 
31-37 ปี 41 10.25 
38-45 ปี 25 6.25 
45 ปีขึ้นไป 4 1.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า อายุของผู ้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก ่อายุ 23-30 ปี              

คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาได้แก ่อายุ 31-37 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.25  อายุ 38-45 ปี           
คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอายท่ีุมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้กอ่าย ุ45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.00  
 
ตารางท่ี 3:  จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบั
การศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 97 24.25 
ปริญญาตรี 280 70.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 23 5.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก  ่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมาได้แก ่ ระดับการศึกษาต ่ ากว่ า                
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.25 และระดับการศึกษาท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดได้แก ่ ระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.75 



 
ตารางท่ี 4: จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น
เงินเดือน 

เงินเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 148 37.00 
15,001 - 25,000 บาท 179 44.75 
25,001 - 35,000 บาท 42 10.50 
มากกว่า 35,000  บาท 31 7.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ดา้นเงินเดือนของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก  ่เงินเดือน

15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาได้แก ่ เงินเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 37.00   เงินเดือน 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 และเงินเดือนท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่เงินเดือนมากกว่า 35,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.75 
 
ตารางท่ี 5: จ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ
งาน 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 5 ปี 302 75.50 
 5-10 ปี 68 17.00 
11-15 ปี 19 4.75 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 11 2.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ด้านอายุงานของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก ่อายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาได้แก ่อายุงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.00        



อายุงาน 11- 15ปี คิดเป็นร้อยละ  4.75 และอายุงานท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดได้แก ่ อายุงาน
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.75 

2.  การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ตารางท่ี 6: ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ 

เพศ เพศชาย เพศหญิง t             p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความภกัดีต่อ
องคก์ร 

4.11 0.569 4.11 0.547  - 0.493 0.398 

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของของความภกัดีต่อ

องค์กรจ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความภักดีต่อ
องคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 7: ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาย ุ

อายุ แหล่งความ 
แปรปรวน 

df ss ms f p 

ความภกัดี
ต่อองคก์ร 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.086 1.099   

     3.396 0.018* 
 ภายในกลุ่ม 396 119.932 0.303   
 รวม 399 123.018    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



จากตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของของความภกัดีต่อ
องค์กรจ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัแต่ละช่วงอายุส่งผลให้ต่อ
ความภกัดีต่อองคก์รต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 8 : ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร จ าแนกตามสถานภาพด้าน
สถานภาพการศึกษา 
สถานภาพ
ด้านทาง
การศึกษา 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df ss ms f p 

ความภกัดี
ต่อองคก์ร 

ระหว่าง
กลุ่ม 

2 10.500 5.230   

     18.523 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 397 112.518 0.283   
 รวม 399 123.018    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  
  จากตารางท่ี 8  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของของความภักดี
ต่อองค์กรจ าแนกตามสถานภาพด้านสถานภาพด้านการศึกษา  พบว่าสถานภาพด้าน
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามภกัดีต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 
 
 



ตารางท่ี 9: ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร จ าแนกตามสถานภาพด้าน        
เงินเดือน 
เงินเดือน แหล่งความ 

แปรปรวน 
df ss ms f p 

ความภกัดี
ต่อองคก์ร 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 5.141 1.714   

     5.757 0.001* 
 ภายในกลุ่ม 396 117.877 0.298   
 รวม 399 123.018    

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 9 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของของความภกัดีต่อ

องค์กรจ าแนกตามสถานภาพด้าน เงินเดือน พบว่าสถานภาพด้านเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลใหค้วามภกัดีต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 10 : ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความภกัดีต่อองค์กร จ าแนกตามสถานภาพดา้นอายุ
งาน 
อายุงาน แหล่งความ 

แปรปรวน 
df ss ms f p 

ความภกัดี
ต่อองคก์ร 

ระหว่าง
กลุ่ม 

3 2.999 1.000   

     3.299 0.020* 
 ภายในกลุ่ม 396 120.018 0.303   
 รวม 399 123.018    

 * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



จากตารางท่ี 10 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของของความภกัดีต่อ
องคก์รจ าแนกตามสถานภาพดา้นอายงุาน พบว่าสถานภาพดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ใหค้วามภกัดีต่อองคก์รมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
2. สมมติฐานส่วนท่ี 2 ( ด้านแรงจูงใจในการท างาน )  จะใช้สถิติทดสอบหา

ความสัมพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาว่าปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างาน ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความปลอดภยั และปัจจยัค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รหรือไม่ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 : ค่าท่ีมีผล ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อความภักดีต่อองคก์ร ดว้ยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 
ความภกัดต่ีอองค์กร B สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 
(Beta) 

ค่า t Sig 
(P – Value) 

1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.195 0.189 4.624 0.000* 
2.ดา้นควาปลอดภยั 0.210 0.170 4.351 0.000* 
3.ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ 

0.515 0.588 16.640 0.000* 

R2 = 0.830, F–Value = 291.728, n = 400, P–Value ≤ 0.05* 
ผลรวมแรงจูงใจในการท างาน ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อองค์กรเท่ากับค่า B  (0.195 (ด้าน
สภาพแวดล้อม) + 0.210 (ด้านความปลอดภัย) + 0.515 (ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) = 
0.830  คดิเป็นเปอร์เซ็นเท่ากบั 83%  ถือว่าสูงและน่าเช่ือถือได้ 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม ปัจจัยด้านความปลอดภยัและดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 



บทสรุป (บทที ่5) 
การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ซ่ึงไดแ้ก ่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิเคราะห์พบว่า 

1.พนักงานทัว่ไปท่ีถูกคดัเลือกให้มาตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง                 
คิดเป็นร้อยละ 62.5 ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 

2.พนักงานทั่วไปท่ีถูกคัดเลือกให้มาตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคืออายุ 23-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงมาได้แก ่อายุ 31-37 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.25  อายุ 38-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.25 และอายุท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่
อาย ุ45 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.00 

3.พนักงานทั่วไป ท่ีถูกคัดเ ลือกให้มาตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมา
ไดแ้ก ่ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.25 และระดบัการศึกษาท่ีมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.75 

4.พนักงานทั่วไปท่ีถูกคัดเ ลือกให้ม าตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดไดแ้ก ่เงินเดือน 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมา
ได้แกเ่งินเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 เงินเดือน 25,001 – 35,000 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 10.50 และเงินเดือนท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่ เงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.75 

5.พนักงานทั่วไปท่ีถูกคัดเ ลือกให้ม าตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก ่อายุงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาได้แก ่         
อายงุาน 5-10  ปี คิดเป็นร้อยละ 17.00 อายงุาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.75 และอายงุานท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก ่อายงุานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.75 

2. การสรุปผลการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติเ ชิงอนุมาน  (Inferential Statistics)            
ซ่ึงไดแ้ก ่การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี 



1. สมมฐานส่วนท่ี 1 (ดา้นประชากร) ความแตกต่างของปัจจยัคุณสมบตัิส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนัมีต่อระดับต่อความภักดีต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั  ผลการวิเคราะห์พบว่า                   
ความแตกต่างค่าที ( t–test) และ ความแตกต่างค่าเอฟ(F–test) ของความภักดีต่อองค์กร 
จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นเงินเดือน 
และด้านอายุงานพบว่าความภัคดีต่อองคก์รมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 2. สมมติฐานส่วน 2 (ด้านแรงจูงใจในการท างาน ) ความแตกต่างของปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความปลอดภยั และปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์
ต่อระดบัความภกัดีต่อองคก์ร ผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพนัธ์ ของปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยด้านเงินเดือนและสวสัดิการ มีผลต่อความภคัดีต่อองคก์ร
ในทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกบัเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก ีย่วขอ้งโดยจะอธิบายตามสมมติฐานดงัน้ี 
1.สมมติฐานส่วนท่ี 1 ความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบตัิส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั 
ผลการวิจยัพบว่า ความภกัดีต่อองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพอาย ุดา้นสถานภาพดา้น

ระดับการศึกษา ด้านรายได้และด้านอายุงานพบว่า มีความแตกต่างกนันั้น หมายความว่า
พนักงานทั่วไปมีความต้องการท่ีแตกต่างกนั  ท าให้เกดิความภักดีต่อองค์กรต่างกนั              
โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวความคิดของ Maslow (1970) ท่ีว่า 
ข ั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) คือ ความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต ข ั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือ            
ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตท่ีมั่นคง ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและการเป็นท่ียอมรับของ
กลุ่ม (Love and BelongingNeeds) มนุษยเ์ม่ือเขา้ไปอยู่ในกลุ่มใดกต็อ้งการให้ตนเป็นท่ีรัก
และยอมรับในกลุ่มท่ีตนอยู่ ข ั้นท่ี 4 ความตอ้งการได้รับการยกย่องจากผูอ่ื้น (Self–Esteem 
Needs) เป็นความตอ้งการในล าดบัต่อมาซ่ึงความตอ้งการในชั้นน้ีถา้ไดรั้บจะกอ่ใหเ้กดิความ



ภาคภูมิใจใจตนเอง ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการในการเขา้ใจและรู้จกัตนเอง (Self–Actualization 
Needs) เป็นความตอ้งการชั้นสูงของมนุษยซ่ึ์งนอ้ยคนท่ีจะประสบไดถึ้งขั้นน้ี รวมถึงการท่ี
สังคมกอ่ใหเ้กดิคุณภาพชีวิต คือ การรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่ากนิใหถู้กหลกั มีท่ีอยูอ่าศยั
และท่ีท างานท่ีสะอาด สะดวก ในครอบครัวมีความสัมพนัธ์อันดีรวมถึงสุขภาพท่ีได้รับ
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้มีอาชีพสุจริตมีจริยธรรมและคุณธรรม  ให้ความส าคัญ        
กบัการพกัผ่อนและใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และพฒันาตนเองเสมอ  

2. สมมติฐานส่วนท่ี 2 ความแตกต่างของปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความปลอดภยั 
และปัจจัยด้านเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อระดับความภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังาน   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาเร่ือง ความผูกพนัของบุคลากรในบริษทั ควรมีการท าการวิจัยเพื่อหา

จุดบกพร่องของทางบริษทัและตอ้งการใหผู้บ้ริหารใส่ใจกบัผูป้ฏิบติังานให้เพิ่มมากยิง่ขึ้น 
และธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหอ้ยูก่บับริษทัต่อไป 

2.ควรศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กร เช่น สถานท่ีท างานไกล 
รายได ้บุคลิกภาพ ความคาดหวงั  เป็นตน้ 

3.ควรมีการจัดการศึกษาความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เช่น การให้ทุนใน
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น การจดักจิกรรมลดความเครียด เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษา
และในการพฒันาคุณภาพของบริษทัต่อไป 
 


