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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอืพนักงานบรษิทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าท ี          
การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัพบว่าพนักงานที่มีอายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานแตกต่างกนั มีความ
จงรักภักดีโดยรวมต่อบริษัทฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีสถานภาพ            
แตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดโีดยรวมต่อบรษิทัฯ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวม พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีอง
พนกังานบรษิทัฯ ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 หากพจิารณา
รายดา้น พบว่าดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 
มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานบรษิัทฯ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เมื่อพจิารณาปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์โดยรวม พบว่า         
มีความสมัพันธ์กบัความจงรกัภักดีของพนักงานบรษิัทฯ ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านพนักงานและแรงงาน
สมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานบรษิัทฯ ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในดา้นการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ ดา้นการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กบัความจงรกัภักดีของพนักงานบริษัทฯ ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และในด้านการทดสอบและการคดัเลอืก มีความสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดขีองพนักงานบรษิทัฯ ในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ค าส าคญั: ความจงรกัภกัด ีพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   
 

Abstract 
 
This research intended to study the factors that affected the loyalty of employees of the Bangkok 

Expressway and Metro Public Company Limited (BEM). The sample used in this research included BEM 
employees and using questionnaires as the tool for data collection.  Statistical analytical tools used to test 
the hypotheses included percentage, mean, standard deviation, independent t-test, One-way analysis of 
variance and Pearson correlation.  

The result of this research can be concluded as follows: 
The differences in terms of age, education, average income and services affected the overall 

loyalty to the company at a statistically significant level of 0.01. Differences in marital status also affected the 
overall loyalty to the company at statistically significant level of 0.05. These results were consistent with the 
research hypotheses. In addition, overall employee motivation factors were positively related with employee 
loyalty at medium level and at a statistically significant level of 0.01. For each aspects, it was found that 
career advancement, respects earned and work-related success were positively related with employee loyalty 
at a medium level and at a statistically significant level of 0.01, which were consistant with the hypotheses. 
Overall human resource management factors were also positively related with employee loyalty at a medium 
level and at a statistically significant level of 0.01. For each aspects, it was found that recruitment and labor 
relations were positively related with employee loyalty at a medium level and at a statistically significant level 
of 0.01. Human resources planning, safety at work and performance evaluations were positively related with 
employee loyalty at low level and at a statistically significant level of 0.01. Recruitment and Selection were 
also positively related with employee loyalty at the lowest level and at a statistically significant level of 0.01, 
which were consistant with the hypotheses. 
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บทน า 
 ในการบรหิารงานธุรกจิรถไฟฟ้า  บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BMCL) (ชื่อเดมิ) ปัจจุบนัเรยีก 
บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BEM) ธุรกจิรถไฟฟ้า เป็นผูไ้ดร้บัสมัปทาน และเริม่ด าเนินงาน
เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2543 เนื่องจากบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแรก ในประเทศไทยทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าใต้ดนิ และ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรเป็นทรพัยากร การบริหารที่ส าคัญที่สุด เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารกจิการต่างๆ เป็นทรพัยากรที่มคีุณประโยชน์มหาศาลยากที่จะหาสิง่ใด
เปรียบ แม้จะมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องจกัรกลขึ้นมาทดแทนก าลงัคน แต่ก็ยงัไม่พ้นที่ต้องมีคนคอยควบคุมดูแล
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บ ารุงรกัษา หลายองคก์รจงึต้องหนัมาใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรบุคคลภายในองคก์รของตนมากขึน้ เพื่อเสรมิสรา้ง
ประสทิธิภาพให้เกิดขึ้นแก่ตัวพนักงาน (บรรยงค์ โตจินดา 2543: 35) ดงันัน้ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงความส าคญัของ
พนกังานของบรษิทั โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายว่า“พนกังานคอืทรพัยากรทีล่ ้าค่าของบรษิทั” 
 แมว้่าบรษิัทฯ จะให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์กร หรอืมนีโยบายทีด่เีพยีงใดกต็าม แต่ทุกองคก์รย่อม
ตอ้งมปัีญหาเกดิขึน้ เช่น อตัราการลาออกสงู ปัญหาการท างานของพนักงานใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามหน้าที ่หรอืความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นต้น ปัญหาทีเ่กดิขึน้อาจมสีาเหตุมาจากปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน หรอือาจมาจาก
ปัจจยัด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ การสูญเสีย
บุคลากรทีม่คีุณภาพ จะท าใหอ้งคก์รเสยีทัง้เงนิและเวลา ในการด าเนินการสรรหา คดัเลอืก และฝึกอบรมพนักงานใหม่ 
องคก์รจงึตอ้งศกึษาและหาวธิทีีจ่ะพฒันานโยบาย และวธิกีารจงูใจพนกังานใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร พรอ้มทีจ่ะ
ทุ่มเทและท างานดว้ยความตัง้ใจอย่างเตม็ที่ ในฐานะผูว้จิยัไดป้ฏบิตังิานอยู่ในองคก์ร จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา
เกีย่วกบั ปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงาน เพื่อให้องคก์รน าผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ใชเ้ป็นแนวทางใน
การวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลกบัองคก์รต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า              
ไดท้ราบถงึปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังาน โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง 
แกไ้ขและพฒันา การปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการท าการศกึษาวจิยัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นอื่นๆ ต่อไป 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน และความจงรกัภกัดีของพนกังาน บรษิทั 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และความจงรกัภกัดขีองพนักงาน 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s General Theory of Human Motivation) แบ่งล าดบัขัน้ความต้องการ
ของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดบั ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ, ความต้องการความมัน่คง และปลอดภัย, ความ
ตอ้งการทางดา้นสงัคม, ความตอ้งการเกยีรตยิศชื่อเสยีง และความตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชวีติ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (Mondy, Noe; &Premeaux. 1999: 5) 
หมายถึง การปฏบิตัิและนโยบายในการใช้ทรพัยากรมนุษย์ของธุรกจิเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร หรอืเป็น
กจิกรรมการออกแบบเพื่อสร้างความร่วมมอืกบัทรพัยากรมนุษยข์ององค์กร กจิกรรมทรพัยากรมนุษย์ ประกอบดว้ย
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การวางแผนทรพัยากรมนุษย์, การสรรหาบุคลากร, การคดัเลือก, การฝึกอบรมและการพัฒนา, ผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น, ความปลอดภยัและสขุภาพ, พนกังานและแรงงานสมัพนัธ ์และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 ขะธณิยา หลา้สุวงษ์ (2545: 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร หมายถงึ บุคคลมคีวาม
เตม็ใจและอุทศิตวั อย่างมากต่อองคก์ร มคีวามผกูพนั มีความรูส้กึว่าตวัเองเป็นเจา้ของขององคก์ร ภูมใิจและสนับสนุน
องคก์ร ตระหนักถงึดา้นดขีององค์กรละเว้นการกล่าวร้ายแก่องค์กร มคีวามเชื่อถือไวว้างใจและพร้อมที่จะช่ วยเหลอื
องคก์ร ความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติามผูน้ าหรอืตามแนวทางขององคก์รอย่างซื่อสตัย ์มกีารกระท าเพื่อส่งเสรมิใหอ้งคก์รมี
ความผาสุก มคีวามปรารถนาและตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่ในองคก์รต่อไป ถงึแมว้่าจะมีความขดัแยง้กบัสมาชกิภายใน
องคก์รหรอืแมม้ทีางเลอืกอื่นทีด่งึดดูใจกว่า กไ็ม่ลาออกจากงาน ซึง่แสดงถงึความรูส้กึทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างแน่นแฟ้น                   
ของบุคคลกบัองคก์ร โดยปฏเิสธสิง่ทีม่าท าลายความสมัพนัธอ์นัน้ี  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ พนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจ
รถไฟฟ้า ทีป่ฏบิตังิานประจ าสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทัง้ 18 สถานีและอาคารบรหิาร จ านวนทัง้สิน้ 1,978 คน (ทีม่า: ขอ้มลู 
ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจ
รถไฟฟ้า) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั  คอื พนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิ
รถไฟฟ้า ทีป่ฏบิตัิงานประจ าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิทัง้ 18 สถานีและอาคารบรหิาร มจี านวนพนักงานทัง้สิน้ 1,978 คน 
โดยการค านวณขนาดตวัอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรจากการใชส้ตูรของ Taro Yamane (Yamane 1976) โดยให้
ความคลาดเคลื่อน 10% ผูว้จิยัจงึก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมติามสดัส่วน โดยไดก้ลุ่มตวัอย่างจากพนักงานที่ปฏบิตังิานประจ า
สถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทัง้ 18 สถานี จ านวน 299 คน และอาคารบรหิาร จ านวน 101 คน 
 ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุ่มแบบตามความสะดวก โดยเกบ็กลุ่มตวัอย่างจากพนักงานทีป่ฏบิตัิงานประจ าสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิ ทัง้ 18 สถานีและอาคารบรหิาร 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
จงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า เป็นค าถามปลายปิด 
 การวิเคราะหข์้อมูล การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา โดยการใชก้ารแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิายขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบักลุ่มตวัอย่าง วเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัจูงใจในการปฏบิตัิงาน 
ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และความจงรกัภกัดขีองพนกังาน 
 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมานเป็นสถติทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน
ไดแ้ก่ การวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
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ผลการวิจยั 
 การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ          
เพศชาย จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 ตามล าดบั 
 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุ 26-35 ปี มจี านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมาคอือายุ 
36-45 ปี มจี านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 อายุ 46 ปีขึน้ไป มจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และอายุต ่ากว่า 
25 ปี มจี านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั   
 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มจี านวน 268 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 และสถานภาพสมรส มจี านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 
 ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 335 คน คดิเป็น
ร้อยละ 83.8 รองลงมาคอื สูงกว่าปรญิญาตรี มีจ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.8 และต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีจ านวน             
26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท จ านวน  
242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมาคอื มรีายไดต่้อเดอืน 30,000 - 39,999 บาท จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 
รายไดต่้อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 และรายไดต่้อเดอืน 10,000 - 19,999 บาท กบั 
40,000 - 49,999 บาท มจี านวนเท่ากนัคอื 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 
 อายุงาน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุงาน 2 – 4 ปี จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 รองลงมา
คอื อายุงานต ่ากว่า 2 ปี มจี านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 อายุงาน 5 - 7 ปี มจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 
อายุงาน 10 ปีขึน้ไป มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 และอายุงาน 8 – 10 ปี มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 
ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัจงูใจในการปฏิบติังาน 
 ปัจจยัจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน พบว่ามปัีจจยัทีเ่ป็นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มปัีจจยัทีเ่ป็นแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสถานที่
ท างาน อยู่ในระดบัสงูมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.73 และมปัีจจยัทีเ่ป็นแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และดา้นความส าเรจ็ในการท างาน อยู่
ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 3.85 3.76 และ 4.12 ตามล าดบั 
 ด้านสถานท่ีท างาน ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัสงูมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัสูงมาก ไดแ้ก่ บรเิวณพื้นที่ทีท่่านปฏบิตัิงานมแีสง
สว่างเพียงพอ / มีอุณหภูมิเหมาะสม  บริเวณพื้นที่ที่ท่านปฏิบัติงานไม่มีมลภาวะซึ่งรบกวนการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ที่ท่านปฏิบตัิงานเหมาะสมกบักบังาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.78 4.76 และ 4.64 
ตามล าดบั 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง ได้แก่ ท่านมีโอกาสก้าวหน้า             
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ในต าแหน่งหน้าที่ตามที่คาดหวัง และปัจจัยที่ท าให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ขึ้นอยู่กับ ผลงานและ
ความสามารถอย่างแทจ้รงิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และ 3.90 ตามล าดบั  
 ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเห็นในระดบัสูง ได้แก่ ท่านไดร้บัการสนับสนุนในการ
ปฏบิตังิานจากหวัหน้างานเป็นอย่างด ี เพื่อนร่วมงานใหค้วามร่วมมอื/ใหค้ าปรกึษา/ช่วยเหลอืกนัเป็นอย่างด ีและไม่มี
ปัญหาแก่งแย่งชงิดหีรอือจิฉากนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 3.66 และ 3.80 ตามล าดบั 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัสงู ไดแ้ก่ หวัหน้างานยอมรบัในความคดิเหน็
หรอืขอ้เสนอแนะของท่าน ท่านได้รบัการยอมรบันับถือจากเพื่อนร่วมงาน และท่านไดร้บัความไว้วางใจใหร้บัผดิชอบ
งานทีม่คีวามส าคญั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 3.66 และ 3.77 ตามล าดบั 
 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ในภาพรวมมรีะดบัความคิดเหน็อยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านท างานที่ได้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้เสมอ และท่านได้ใช้
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัสงูมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 และ 
4.23 ตามล าดบั และพบว่าท่านมกัไดร้บั ค าชมเชยจากการปฏบิตังิาน มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.86 
 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 ปัจจยัการบริหารทรพัยากรมนุษย์ของพนักงาน พบว่ามปัีจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์โดยรวม           
อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าปัจจยัการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 และมปัีจจยัการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาบุคลากร  ด้านการทดสอบและการคัดเลือก                  
ดา้นผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ ดา้นพนักงานและแรงงานสมัพนัธ ์และดา้นการ
ประเมินผลปฏิบตัิงาน อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 4.01 4.10 3.41 3.85 4.01 และ 3.91 
ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
 ด้านการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.95 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
ของท่านในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสมกบังานที่ท่านรบัผดิชอบ และจ านวนบุคลากรมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อ
ปรมิาณงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และ 3.74 ตามล าดบั 
 ด้านการสรรหาบุคลากร ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกรายข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมาก ได้แก่ บริษัทฯ มีการ
ประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัสมคัรต าแหน่งว่างภายในชดัเจน อย่างสม ่าเสมอ และมกีระบวนการสรรหาบุคลากรที่เป็น
ธรรม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 และ 4.10 ตามล าดบั 
 ด้านการทดสอบและการคดัเลือก ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก ไดแ้ก่ บรษิทัฯ  
มรีะบบทดสอบที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และการทดลองงานและการประเมนิผลการทดลองงานมคีวามเหมาะสม 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และ 4.06 ตามล าดบั 
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 ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด                
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ บรษิทัฯ มกีารจดัฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของท่าน และบรษิทัฯ มกีารตดิตามผลหลงัการฝึกอบรม
ทุกหลกัสตูร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 และ 4.23 ตามล าดบั 
 ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก                  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านได้รบัค่าจ้างเหมาะสมกับความรบัผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน ท่านได้รบัค่าจ้างเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปัจจุบนั มรีะดบัความคิดเห็นในระดบัเหมาะสมมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 และ 3.43 ตามล าดบั และท่านคดิว่าการปรบัเงนิเดอืน / การให้โบนัสประจ าปีมคีวามเหมาะสม
และเป็นธรรม มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 
 ด้านความปลอดภยัและสุขภาพ ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.85 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายข้อมีระดบัความคดิเห็นในระดบัเหมาะสมมาก ได้แก่ ท่าน
เชื่อมัน่ว่าหากท่านประสบอันตรายขณะปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะดูแลรกัษาพยาบาลท่าน และสวัสดิการด้านการ
รกัษาพยาบาลของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และ 4.10 ตามล าดบั 
 ด้านพนักงานและแรงงานสมัพนัธ์ ในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.01 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก ได้แก่ ท่านได้
รบัทราบขา่วสารดา้นแรงงานสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ถูกต้องเสมอ และเมื่อท่านไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการท างานและ/
หรอื ท่านสามารถรอ้งเรยีนแรงงานสมัพนัธไ์ด ้โดยขอ้รอ้งเรยีนนัน้จะไดร้บัการพจิารณาจากตวัแทนหรอืผูม้อี านาจของ
บรษิทัฯ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 และ 4.00 ตามล าดบั 
 ด้านการประเมินผลปฏิบติังาน ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.91 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกรายขอ้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหมาะสมมาก ไดแ้ก่ บรษิทัฯ  
มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และการประเมนิผลการปฏบิตังิานมลีกัษณะ
เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งท่านมีโอกาสชี้แจงและอธิบายประเด็นต่าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ 3.91 
ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลความจงรกัภกัดีของพนักงาน  
 ความจงรกัภกัดี พบว่าพนักงานมคีวามจงรกัภักดขีองพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าพนักงานความภูมใิจทีไ่ดท้ างานในบรษิทัฯ มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.56 
พนกังานสามารถบอกคนทีถ่ามใหท้ราบถงึสิง่ทีด่ขีองบรษิทัฯ ไดแ้น่นอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 ท่านจะแนะน าเพื่อนให้
มาสมคัรเขา้ท างานทีบ่รษิทัฯ มคี่าเฉลีย่เท่ากับ 3.52 หากพนักงานไดท้ราบถงึเหตุการณ์บางอย่างซึง่อาจมผีลกระทบ
ต่อบรษิัทฯ พนักงานจะรายงานให้ผู้บรหิารทราบโดยทนัทเีพื่อหาแนวทางป้องกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 พนักงาน             
ไม่แน่ใจว่าจะยงัคงท างานกบับรษิทัฯ จนเกษียณ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 และพนักงานไม่แน่ใจว่าจะไม่ลาออกเพื่อไป
ท างานทีอ่ื่น ถงึแมไ้ดร้บัขอ้เสนอเงนิเดอืนทีส่งูกว่าปัจจุบนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 33.73  
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อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความจงรกัภักดีโดยรวมต่อบรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะนโยบายการบรหิารมหีลกัการและแนวทางการปฏบิัติต่อพนักงานชายและหญิงไม่
แตกต่างกนั เน้นความเสมอภาค ดงันัน้พนักงานทุกคนมสีทิธ ิเสรภีาพและโอกาสเท่าเทยีมกนั ต าแหน่งหน้าทีไ่ม่ได้
สรา้งขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ไดท้ าการ
วจิยัเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดใีนองคก์รของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่าพนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  1.2 อายุ พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนภา จนัทรแ์ป้น (2557) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บั
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ผลการวจิยัพบว่าพนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนัมี
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 
     1.3 สถานภาพ พนักงานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ โดยพนักงานที่สมรสแลว้ จะมคีวามจงรกัภกัดโีดยรวมสงูกว่า พนักงานที่โสด / หม้าย / หย่ารา้ง 
และแยกกนัอยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาคุณภาพชวีติการท างาน            
ที่มีความสมัพนัธ์กบัความภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า
พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั  มคีวามภกัดใีนองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  1.4 ระดบัการศกึษา พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพบว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมคีวามจงรกัภกัดโีดยรวมสงูกว่าปรญิญาตร ี
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงนภา จนัทรแ์ป้น (2557) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บั
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ ผลการวจิยัพบว่าพนักงานที่มรีะดบัการศกึษา
แตกต่างกนัมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคัญ            
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผลการวจิยัพบว่าพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูขึน้ จะมคีวามจงรกัภกัดี
โดยรวมสูงขึ้น โดยเมื่อมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นจนอยู่ในระดับตัง้แต่ 40,000 บาทขึ้นไป จะมีความจงรกัภักดี
โดยรวมสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัชพร กบิลฤทธวิฒัน์ (2557) ได้ท าการวจิยัเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ น ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ผลการวจิยัพบว่าพนักงานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  1.6 อายุงาน พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีความจงรกัภักดีต่อบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้จากผลการวจิยัพบว่าเมื่ออายุงานมากขึน้ พนกังานจะมคีวามจงรกัภกัดมีากขึน้ ยกเวน้ระดบัอายุงาน 
8 – 10 ปี ทีม่คีวามจงรกัภกัดตี ่ากว่าระดบัอายุงาน 5 – 7 ปี และระดบัความจงรกัภกัดจีะสงูขึน้เมื่อมอีายุงานมากกว่า 
10 ปี ซึง่อาจอธบิายไดว้่า เมื่อมอีายุงานมากขึน้ ย่อมมคีวามรกัและความผกูพนัในองคก์ร อย่างไรกต็าม เมื่อมอีายุงาน
มากถึงระดบันึง อาจมโีอกาสทีจ่ะย้ายงานโดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ทีม่มีานานเพื่อความก้าวหน้า แต่เมื่อมอีายุ
งานมากกว่า 10 ปี อาจเป็นไปไดว้่าไดผ้่านช่วงเวลาทีท่า้ทายในการหางานใหมห่รอืสิง่ทีต่อ้งการไปแลว้ การไขว่ควา้หา
สิง่ใหม่ๆ จงึน้อยลง ท าใหม้คีวามจงรกัภกัดสีงูสุด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัชพร กบลิฤทธวิฒัน์ (2557) ไดท้ า
การวจิยัเพื่อศกึษาแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวจิยัพบว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2. ปัจจยัจงูใจในการปฏิบติังาน 
  2.1 ปัจจยัจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ได้แก่ ด้านสถานที่ท างาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่             
การงาน  ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และด้านความส าเร็จในการท างาน            
มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า 
ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัชพร กบลิฤทธวิฒัน์ (2557) ได้ท า
การวจิยัเพื่อศกึษาแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมแรงจูงใจมีความสมัพันธ์กบัความภักดีต่อองค์กร               
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  2.2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสถานที่ท างาน ไม่มีความสมัพันธ์กับความจงรกัภักดีข อง
พนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน
เป็นไปตามก าหนดของมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งไวอ้ยู่แลว้ จงึไม่ไดม้องว่าสถานที่ท างานและ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน มผีลต่อระดบัความจงรกัภกัด ี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทน์ภสั 
ช านาญเพชร (2557) ได้ท าการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัความภักดีของพนักงานที่มต่ีอธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงาน ไม่มีความสมัพนัธป์ระสทิธภิาพการท างานของ
พนกังาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิเน่ืองจากธนาคาร มนีโยบาย มาตรการ สวสัดกิาร หรอืวธิกีารในการสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจใหพ้นกังานทีด่พีอ เมื่อเทยีบกบัทอ้งตลาด 
  2.3 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสมัพันธ์กับความ
จงรกัภกัดขีองพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัปานกลางและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศกร เผ่าไพโรจนกร (2546) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีล
ต่อความผกูพนัธต่์อองคก์าร พบว่าความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัธต่์อองคก์าร 
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  2.4 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่มีความสมัพันธ์กับความ
จงรกัภักดีของพนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะองคก์รมนีโยบายในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีสรา้งความเป็นทมี 
มุ่งเน้นใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ปลกูฝังใหพ้นกังานช่วยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนเพื่อนพนกังาน
ดว้ยกนั โดยมเีป้าหมายเดยีวกนัคอื ตอ้งการใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิของ
องค์กร ดงันัน้องค์กรจงึไม่พบปัญหาแก่งแย่งชิงดหีรอือิจฉากนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรอืปัญหาด้านการให้ความ
ร่วมมอืและใหค้ าปรกึษา ช่วยเหลอืในการท างาน พนกังานจงึไม่ตระหนกัหรอืรูส้กึว่า ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองพนักงาน ซึง่ผลการวจิยัในครัง้นี้ ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ มฆัวงัส ์บุญนาค (2548) ได้ท าการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัความผูกพนัต่อองคก์ร 
พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลของหวัหน้างานขายกบัผู้บงัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และลูกคา้มี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัปานกลาง  
  2.5 ปัจจยัจูงใจในการปฏบิตังิาน ด้านการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี
ของพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร อารรีกัษ์ (2549) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้า
จุนทีม่ผีลต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พบว่าความสมัพนัธข์องปัจจยัจงูใจ ดา้นการยอมรบั
นบัถอื มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  2.6 ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีอง
พนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร อารรีกัษ์ (บทคดัย่อ: 2549) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัค ้าจุน ทีม่ผีลต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา พบว่าความสมัพนัธข์องปัจจยัจูงใจ
ดา้นความส าเรจ็ของงาน มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 3. ปัจจยัการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ 
  3.1 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยรวม ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรร
หาบุคลากร ด้านการทดสอบและการคดัเลอืก ด้านการฝึกอบรมและการพฒันา ดา้นผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน                
มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า 
ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนัทนา ทวิะกะลนิ (บทคดัย่อ) ไดท้ า
การวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการบรหิารทรพัยากรบุคคลกบัประสทิธภิาพการท างานและความจงรกัภกัดขีอง
พนักงานบริษัท ดีสโตน จ ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าการบริหารทรพัยากรบุคคลไม่มีความสมัพันธ์กับความ
จงรกัภกัดโีดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  3.2 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ มีความสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัต ่าและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรองกาญจน์ ทองสขุ (บทคดัย่อ: 2554) ไดท้ าวจิยัเพื่อศกึษาแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบุคลากรในวทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่าแรงจูงใจใน
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การท างานดา้นความต้องการความส าเรจ็ ขอ้ได้รบัมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถของตนเอง มี
ความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในทศิทางเดยีวกนั 
  3.3 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีอง
พนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า ในระดบัปานกลางและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยาพร หอ้งแซง (บทคดัย่อ: 2554) ไดท้ าวจิยัเพื่อศกึษาการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์ทีม่ผีลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานสาขา ธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นสรรหา สง่ผลในทศิทางตรงกนัขา้มกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
  3.4 ปัจจยัการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ด้านการทดสอบและการคดัเลือก มีความสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดีของพนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยาพร ห้องแซง (บทคดัย่อ: 2554) ไดท้ าวจิยัเพื่อศกึษาการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่มผีลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการคดัเลอืก สง่ผลในทศิทางเดยีวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
  3.5 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภักดีของพนักงาน บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจรถไฟฟ้า ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ไดท้ าวจิยัเพื่อศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดี
ของบุคลากรในวทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่าบุคลากรทีม่แีรงจงูใจในการท างานดา้นความต้องการ
ความส าเรจ็ ขอ้มกีารสนบัสนุนใหบุ้คลากรมกีารพฒันาโดยการรบัการฝึกอบรม มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์รในทศิทางเดยีวกนั 
  3.6 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความจงรกัภกัดขีองพนกังาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศศธิร อารรีกัษ์ (บทคดัย่อ: 2549) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน ทีม่ผีลต่อองคก์าร
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา พบว่าปัจจยัค ้าจุน เงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  3.7 ปัจจัยการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  มีความสมัพันธ์กับความ
จงรกัภกัดขีองพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัต ่าและเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร อารรีกัษ์ (บทคดัย่อ: 2549) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาปัจจยัจงูใจ
และปัจจยัค ้าจุนที่มผีลต่อองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา พบว่าปัจจยัค ้าจุน ด้านความมัน่คง
ปลอดภัยในการท างาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 
  3.8 ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ด้านพนักงานและแรงงานสมัพนัธ์ มีความสมัพันธ์กบัความ
จงรกัภกัดขีองพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัปานกลางและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พฒัน์พงศ ์ขุนวทิยา (2551) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของ บรษิทั ฟูจทิสเึทน็ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า
ผูบ้งัคบับญัชาทีม่มีนุษยส์มัพนัธด์ ีเอือ้อาทร และให้โอกาสลกูน้องแสดงความคดิเหน็ จะท าใหพ้นักงานเกดิความสุขใน
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การท างาน มแีรงจงูใจและย่อมท าใหพ้นกังานท างานอย่างมคีวามสขุและมอีสิระทางความคดิ ย่อมสง่ผลท าใหพ้นกังาน
ไม่ลาออก ซึง่การไม่ลาออกนัน่หมายถงึ ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเช่นกนั 
  3.9 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรกัภกัดขีองพนักงาน บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธุรกจิรถไฟฟ้า ในระดบัต ่าและเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรองกาญจน์ ทองสขุ (บทคดัย่อ: 2554) ไดท้ าวจิยัเพื่อศกึษาแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบุคลากร ในวทิยาลยัการอาชพีรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่าบุคลากร
ทีม่แีรงจงูใจในการท างาน ดา้นความตอ้งการความส าเรจ็ ขอ้มกีารก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่าง
ชดัเจนและเป็นธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในทศิทางเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานกบัความจงรกัภกัดพีบว่า ปัจจยัจูง
ใจในการปฏบิตัิงาน ด้านความส าเรจ็ในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีมากที่สุด ซึ่งหมายความว่า 
พนักงานให้ความส าคญักบัการที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ และได้รบัค าชมเชยเมื่อ
สามารถปฏบิตัิงานส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไวเ้สมอ บรษิัทฯ จงึควรให้ความส าคญัในการเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่ซึ่งนอกจากจะท าใหผ้ลงานบรรลุตามเป้าหมายแลว้ ยงัส่งผลใหพ้นักงานมี
ความจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั เพิม่ขึน้ดว้ย 
 2. จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์กบัความจงรกัภักดพีบว่า 
ปัจจยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ด้านการสรรหาบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองพนักงานในระดบั
ปานกลาง ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดมีากทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทัฯ ควรเน้นการประชาสมัพนัธเ์มื่อมกีารเปิดรบั
สมคัรต าแหน่งว่างภายในอย่างชดัเจนและสม ่าเสมอ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกใน
ต าแหน่งทีว่่างได ้การทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นกังานในองคก์รสามารถสมคัรเพื่อโอนยา้ยไปยงัต าแหน่งงานทีว่่างได ้
จะเป็นการลดปัญหาความเบื่อหน่ายกบัการปฏบิตังิานเดมิๆ และท าให้พนักงานสามารถหาประสบการณ์ใหม่ๆ เกดิ
ความทา้ทาย โดยไม่ตอ้งยา้ยไปปฏบิตังิานในองคก์รอื่น อกีทัง้หากมกีระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นธรรม มกีาร
ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก เพื่อให้พนักงานยอมรบัและเกดิความเชื่อมัน่ในกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกของ
บรษิทั จะท าใหพ้นกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอบรษิทัฯ มากขึน้ 
 3.  จากการวจิยัพบว่าค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ดของความจงรกัภกัดขีองพนักงานทีม่ต่ีอองคก์รนัน้ คอืพนักงาน
จะไม่ตัดสนิใจลาออกเมื่อได้รบัขอ้เสนอเงนิเดอืนที่สูงกว่าปัจจุบนั ดงันัน้องค์กรควรให้ความส าคญัในเรื่องเงนิเดอืน 
ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น อาจท าการประเมนิค่างานแต่ละต าแหน่ง และน ามาวเิคราะหโ์ครงสรา้งอตัราเงนิเดอืน
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราเงินเดือนในตลาดเป็นอย่างไร หายงัไม่เหมาะสมก็ควร
พจิารณาปรบัฐานโครงสรา้งเงนิเดอืน ทัง้นี้ควรให้ความส าคญักบัการปรบัเงนิเดอืน ควรจดัใหม้โีครงสรา้งเงนิเดอืนที่
เขา้ใจได้ง่าย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏบิตัิตน ให้ได้รบัผลตอบแทนตามโครงสรา้ง และสร้างความ
จงรกัภกัดใีหแ้ก่พนกังาน ไม่ใหพ้นกังานตดัสนิใจลาออกเมื่อได้รบัขอ้เสนอเงนิเดอืนทีส่งูกว่าปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรแยกทดสอบตัวแปรตาม  (ความจงรักภักดี ) ออก เป็นรายข้อ  เพื่ อ ให้ ได้ผลการวิจัย                       
ทีช่ดัเจน เพื่อน าผลไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันาการบรหิารทรพัยากรมนุษยต่์อไป 
 2.  ควรท าการศกึษากลุ่มประชากรอื่น ไดแ้ก่ พนักงานบรษิัทฯ ธุรกจิทางด่วน เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบถ้วน 
เน่ืองจากอยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนั 
 3.  ควรมกีารศกึษาเชงิลกึถงึสาเหตุทีพ่นักงานขาดความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รโดยการศกึษาขอ้มูลวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ควบคู่ไปกบัการศกึษาขอ้มลูวจิยัในเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจง
ขอ้มลูในเชงิลกึได ้ 
 4.  ควรเพิ่มค าถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็นของพนักงานในแบบสอบถาม เพื่อจะได้น า
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว ใชป้ระกอบการพจิารณาส าหรบัการพฒันาหรอืปรบัปรุงส่วนต่างๆ ทีจ่ะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการใหแ้ก่พนกังานต่อไปได ้
 5.  ควรมกีารท าวจิยัเป็นระยะๆ เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัใชป้รบัปรุงการบรหิารไดอ้ย่างเหมาะสม 
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