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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานที่มีความสมัพนัธ์ต่อความ

จงรกัภักดีแก่องค์กรแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือลูกจ้างและพนักงาน              
องคก์รแห่งหนึ่ง ทุกระดบั จ านวน 298 คน โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวเิคราะห์ค่าท ีสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวน       
ทางเดยีว และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยั พบว่า  
1. พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน มีอายุระหว่าง 31 - 39 ปี                       

มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,001 – 26,000 บาท และมตี าแหน่ง
งานเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร โดยมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ปี  

2. แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน ประกอบดว้ย ดา้นความต้องการความส าเรจ็ ดา้นความต้องการ
ความผูกพนั ด้านความต้องการอ านาจ ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 

3. ความจงรักภักดีแก่องค์กร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้  
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจงรกัภักดีในด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และด้านการรบัรู้             
อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ 4.22 
 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน                 
ความต้องการอ านาจ มคีวามสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภกัดแีก่องค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ และ             
ด้านการรบัรู้ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอยู่ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ ความจงรกัภกัด ีพนกังาน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this study is the motivation of workers who have been relatively loyal to their work 
organization in the Bangkok metropolitan area. The sampling group study was based on all levels of employees 
and officers, from level three to seven up to eight to ten, for two hundred and ninety eight examples, using 
questionnaires which collected data, such as percentage, frequency, mean, and standard deviation, a t-test, 
F-test and Pearson product moment correlation coefficient. The majority of workers were female, with an age 
ranges of thirty one to thirty nine, married, a Bachelor’s degree level of education, an income of 18,001 to 
26,000 Baht per month and working as regular employee with ten years or less of work experience. The 
majority of the participants had motivation in terms of working achievement, dealing with income, work 
attachment, power and promotion. The majority of the employees had responsibilities and had feelings of 
fidelity with regard to their organization and dealing with perceptional feeling. There were no significantly 
differences between employees in term of gender, dealing with feelings and perception at a statistically 
significant level of 0.05. The aspect of organizational fidelity in had statistically significant differences at a level 
of 0.05 depending on employment status, education, income, in term of position and work time. And the 
motivation of employees in general in term of dealing with working achievement and fidelity was statistically 
significantly in the level of 0.01.         
   

Keywords: Motivation, Loyalty, Employee 
 
บทน า 

ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนองค์กร                   
ไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเรจ็ เน่ืองจากพนักงานเป็นฟ ัน่เฟืองในการขบัเคลื่อนและแรงผลกัดนัทีส่ าคญั ในปจัจุบนัน้ี     
จึงเห็นได้ว่า ทัง้องค์กรภาครฐัและภาคเอกชนต่างให้ความส าคญักบัพนักงานของตนเอง โดยได้มีการส่งพนักงาน               
ไปฝึกอบรมตามหลกัสตูรต่างๆ เพื่อเพิม่ความรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของพนักงานใหเ้ป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญมากยิง่ขึน้ 
เพราะถ้าหากเมื่อใดกต็ามทีอ่งคก์รขาดบุคลากรหรอืพนักงานไปย่อมก่อใหเ้กดิผลเสยีและผลกระทบต่อประสทิธภิาพ             
ในการด าเนินงานทีข่าดความต่อเน่ือง และเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รไม่สามารถขบัเคลื่อนไปสูเ่ป้าหมายได ้ดงันัน้
นโยบายในการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องแต่ละองคก์ร จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งแรงจงูใจเพื่อมอบเป็นขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บัพนักงาน จะส่งผลท าใหพ้นักงานมคีวามสุขในการท างานและเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดยีวกนัคอืการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ แต่ถ้าหากองค์กรใดละเลยหรอืไม่มกีารสร้างแรงจูงใจใหก้บั
พนักงาน ย่อมส่งผลท าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน และเ ป็นสาเหตุให้เกิดการแสดงออกมา                      
ในหลากหลายรูปแบบ ท าใหอ้งคก์รต้องเสยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายมากยิง่ขึน้ ในการสรรหาพนักงานคนใหม่มาท างาน 
โดยจะสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลบรรลุตามเป้าหมายทีอ่งคก์รไดก้ าหนดไว ้
แต่ในทางกลบักนัถ้าองคก์รมพีนักงานทีม่ศีกัยภาพและมคีวามรูค้วามสามารถ จะยิง่ท าใหก้ารปฏบิตังิานส าเรจ็ลุล่วง               
ไปไดด้ว้ยด ีโดยมบีุคลากรเป็นตวั  ขบัเคลื่อนทีส่ าคญัและไปตามทศิทางทีอ่งคก์รวางไว ้สิง่ส าคญัอนัดบัแรกทีอ่งคก์ร
ควรใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกบัพนักงาน คอืการใหค้วามรกั ความจรงิใจ การปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานของพนักงานในรูปแบบต่างๆ  รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆขององคก์ร การสรา้งแรงจูงใจเพื่อใหพ้นักงานเกดิความจงรกัภกัดี
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ต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในยุคที่มีการดึงตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ โดยมี
ผลตอบแทนเขา้มาเป็นแรงจงูใจ 

ดงันัน้ จึงท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจและอยากท าการศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน 
โดยเฉพาะในระดบัลูกจ้างและระดบัปฏบิตัิการ ว่ามปีจัจยัในด้านใดบ้างที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งต่อการตดัสนิใจ เน่ืองจาก     
การท างานในหน่วยงานของภาครฐั จะเน้นความเป็นธรรมกบัประชาชน เพราะเป็นการตอบแทนคุณของประเทศชาติ  
ท างานเพื่อส่วนรวม แม้มีรายได้น้อยแต่มีความมัน่คง มีสวัสดิการที่สามารถดูแลพ่อแม่ได้ แต่ในหน่วยงานของ
ภาคเอกชนจะเน้นประสทิธภิาพและการแข่งขนัโดยมเีมด็เงนิหรอืรายได้เป็นแรงจูงใจ ท าให้สามารถใชช้ีวติได้อย่าง
สะดวกสบายกว่า และมขี ัน้ตอนการท างานที่รวดเรว็เพราะมทีรพัยากรเหลอืเฟือ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษา หน่วยงาน
ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึ่ง ทีเ่ป็นหน่วยงานทีด่ าเนินงานในการผลกัดนัอุตสาหกรรมทางการท่องเทีย่ว โดยดแูลรบัผดิชอบ
ทัง้การท่องเทีย่วภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผูว้จิยัจงึท าการวจิยั เรื่องแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดแีก่องคก์รแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานองคก์รแห่งหนึ่ง 
    2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดขีองพนกังานองคก์รแห่งหนึ่ง 
  

 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
    1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
    1.2 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านความต้องการความส าเร็จ ด้านความ

ตอ้งการอ านาจ ดา้นความตอ้งการความผกูพนั 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความจงรกัภกัดแีก่องคก์รแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดทีีแ่ตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน                    
ความตอ้งการอ านาจ มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดทีีแ่ตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงัของบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถงึความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตี
ถึงปจัจุบนั ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย พนักงานหรือบุคลากรในระดบัต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของบุคคล
นัน่เอง 

 



4 

 

 กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากร                
ในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคล             
ที่แสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน                
ในองคก์ร ลกัษณะพฤตกิรรมในการท างานของบุคคล จะเป็นดงันี้ 

1. อายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยลง 

ในขณะที่อายุเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามบุคคลทีม่อีายุมากจะถือว่าเป็นผู้มปีระสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลผลติสงูได ้นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่า คนทีอ่ายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรอืยา้ยงาน

แต่จะท างานทีเ่ดมิ ทัง้นี้เพราะโอกาสในการเปลีย่นงานมน้ีอย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานนานจะมผีลท าใหไ้ดร้บั

ค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมทัง้พนักงานที่มอีายุมากขึ้นจะปฏบิตัิหน้าที่              

การงานอย่างสม ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุน้อย 

2. เพศกบัการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศกึษาโดยทัว่ไป เรื่องความสามารถเกีย่วกบั

การแก้ไขปญัหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรบัตัวทางสงัคม ความสามารถ ในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและ               

เพศหญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามในการศกึษาของนักจติวทิยาพบว่า เพศหญงิจะมลีกัษณะคลอ้ยตาม

มากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวงัในความส าเร็จมากกว่า               

เพศหญงิ แต่จะไม่มคีวามแตกต่างใน เรื่องผลงาน และในเรื่องความพงึพอใจในงาน 

3. สถานภาพการสมรสกบัการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า พนักงานทีส่มรสแล้ว

จะขาดงาน และมอีตัราการลาออกจากงานน้อยกว่าผูท้ีเ่ป็นโสด นอกจากนี้ยงัมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่าผูท้ีเ่ป็นโสด 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ เหน็คุณค่าของงาน และมคีวามสม ่าเสมอในการท างานดว้ย 

4. ความอาวุโสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and Job Performance) ผู้อาวุโสในการท างานจะมี

ผลงานสงูกว่าบรรดาพนกังานใหม่ และมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่า 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการจงูใจในการปฏิบติังาน 
 ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (ERG Theory) เป็นทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความต้องการขัน้พืน้ฐานของ

มนุษย์ แต่ไม่ค านึงถึงขัน้ความต้องการ ว่าความต้องการใดเกดิขึน้ก่อนหรอืหลงัและความต้องการหลายๆ อย่างอาจ
เกดิขึน้พร้อมกนัได้ ความต้องการตามทฤษฎี ERG จะมน้ีอยกว่าความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ ดงันี้ 

 1. ความต้องการเพื่อความอยู่รอด  (Existence needs (E))  เป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกาย เพื่อให้
มนุษย์ด ารงชวีติอยู่ได้ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั ยารกัษาโรค เป็นต้น เป็นความต้องการ                 
ในระดับต ่าสุดและมีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกายบวกด้วยความต้องการ                  
ความปลอดภยัและความมัน่คงตามทฤษฎขีองมาสโลว ์ผูบ้รหิารสามารถตอบสนองความต้องการในดา้นนี้ไดด้ว้ยการ
จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีสวสัดิการที่ด ีมีเงินโบนัส รวมถึงท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชารู้สกึมัน่คงปลอดภัยจากการ
ท างาน ไดร้บัความยุตธิรรม มกีารท าสญัญาว่าจา้งการท างาน เป็นตน้ 

 2. ความต้องการมีสมัพันธภาพ (Relatedness needs (R)) เป็นความต้องการที่จะให้และได้รับไมตรีจิต               
จากบุคคลทีแ่วดลอ้ม เป็นความต้องการทีม่ลีกัษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง ประกอบดว้ยความต้องการความผูกพนัหรอื
การยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ                            
มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจดักิจกรรมที่ท าให้เกิด
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ าและผูต้าม เป็นตน้ 
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 3. ความต้องการความเจรญิกา้วหน้า (Growth needs (G)) เป็นความต้องการในระดบัสงูสุดของบุคคล ซึง่มี
ความเป็นรูปธรรมต ่าสุดประกอบด้วยความต้องการการยกย่องบวกด้วยความต้องการประสบความส าเร็จในชีวติ               
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู้บรหิารควรสนับสนุนให้พนักงานพฒันาตนเองใหเ้จรญิก้าวหน้าด้วยการพจิารณาเลื่อนขัน้ 
เลื่อนต าแหน่ง หรอืมอบหมายใหร้บัผดิชอบต่องานกวา้งขึน้ โดยมหีน้าทีก่ารงานสงูขึน้ อนัเป็นโอกาสทีพ่นกังานจะกา้ว
ไปสูค่วามส าเรจ็ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

 ขะธณิยา หล้าสุวงษ์ (2545 : 20) ได้ให้ความหมายว่า ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร หมายถึง บุคคลมคีวาม             
เต็มใจและอุทศิตวัอย่างมากต่อองค์กร มคีวามผูกพนั มคีวามรู้สกึเป็นเจา้ของ มคีวามต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ะเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กร ภูมิใจ และสนับสนุนองค์กร ต่อสู้ปกป้ององค์กรจากผู้ที่ต่อต้าน ตระหนักด้านดีขององค์กร                
ความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติามผูน้ า หรือตามแนวทางขององคก์รอย่างซื่อสตัย ์มกีารกระท าเพื่อส่งเสรมิใหอ้งคก์รมคีวาม
ผาสุก มคีวามปรารถนาและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่ในองคก์รต่อไป ถงึแมว้่าจะมคีวามขดัแยง้กบัสมาชกิภายใน
องค์กร หรือแม้มีทางเลือกอื่นที่ดึงดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงาน ซึ่งแสดงถึงความรู้ สึกที่มีความสัมพันธ์                        
อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกบัองคก์รและมกีารรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองคก์รไวโ้ดยปฏเิสธสิง่ทีม่าท าลาย
ความสมัพนัธอ์นัน้ี 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ลูกจ้างและพนักงานองค์กรแห่งหนึ่ง ทุกระดับ ตัง้แต่ ระดับลูกจ้าง                

จ านวน 75 คน, ระดบัปฏบิตักิาร (3-7) และระดบัผูบ้รหิาร (8-10) จ านวน 905 คน รวมเป็นจ านวน 980 คน  
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ลูกจา้งและพนักงานองคก์รแห่งหนึ่ง ทุกระดบั ตัง้แต่ ระดบัลูกจ้าง 

จ านวน 75 คน, ระดบัปฏบิตักิาร (3-7) และระดบัผูบ้รหิาร (8-10) จ านวน 905 คน รวมเป็นจ านวน 980 คน  
การวางแผนการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ในการวจิยันี้ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
แบบชัน้ภูมแิบบเป็นสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกประชากรทีม่คีวามแตกต่างกนั
ระหว่างกลุ่มออกเป็นชัน้ภูม ิ(Stratum) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นและครอบคลุม ซึง่แบ่งตามกลุ่มลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั
เป็นกลุ่มย่อย โดยก าหนดใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มมคีวามคลา้ยคลงึกนัมากทีส่ดุ แต่ใหม้คีวามแตกต่างระหว่างกลุ่มแต่ละ
กลุ่มเช่นกนั แลว้ท าการสุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน คอื ชัน้ใดมปีระชากรมากควร
ไดร้บัการสุม่ตวัอย่างเป็นตวัแทนทีม่ากกว่า 
 ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งชัน้ภูมติามความแตกต่างของต าแหน่งงานของพนักงานองค์กรแห่งหนึ่ง          
ซึ่งจากขอ้มูลพนักงานม ีจ านวน 980 คน ในจ านวนนี้เป็น ลูกจ้าง 75 คน, ระดบัปฏบิตัิการ (3-7) จ านวน 755 คน, 
ระดบัผูบ้รหิาร (8-11) จ านวน 150 คน  
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 จ านวนตวัอย่างในแต่ละชัน้ภมู ิ = จ านวนประชากรในแต่ละชัน้ภมู ิX ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
       จ านวนประชากรทัง้หมด 
 

ต าแหน่งงานระดบัลกูจา้ง   = 75 x 298 = 23 คน 
            980  

ต าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร (3-7)  = 755 x 298 = 229 คน 
       980 

ต าแหน่งงานระดบัผูบ้รหิาร (8-11) = 150 x 298  = 46 คน 
                                                                 980 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล                 
โดยแจกแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ น าไปเก็บข้อมูลจากพนักงานตามสดัส่วนของพนักงานในแต่ละชัน้ภูมิ                   
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 ใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวมรวบขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัในครัง้นี้ ผู้วิจยัได้สร้าง เครื่องมือ และ
ก าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaires) ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามโดยใหค้รอบคลุมเนื้อหา ตามกรอบแนวคดิการวจิยั 
 ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถาม ปรบัปรุงและคดัแปลงแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ทฤษฏทีีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ขัน้ตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อท าการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของเน้ือหา และเสนอแนะเพิม่เตมิ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปท าการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง จากนัน้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบและแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้

ขัน้ตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามซึ่งมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) ประกอบด้วยค าถามทีเ่กีย่วกบั 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) จ านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
 ข้อท่ี 1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ข้อท่ี 2 ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ข้อท่ี 4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ข้อท่ี 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
 ข้อท่ี 6 ต าแหน่งงานในปจัจุบนั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ข้อท่ี 7 ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
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 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน  
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัของการวดัเป็น 5 ระดบั 
คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ตามแนวความคดิของลเิคอรท์ (Best & Khan, 1993,p.246) 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์รแห่งหน่ึง ในเขตกรงุเทพมหานคร  
  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัของการวดัเป็น 5 ระดบั 
คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ ตามแนวความคดิของลเิคอรท์ (Best & Khan, 1993,p.246) 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะหข์้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัน้ี 
   1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถี ่
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

   1.2 แบบสอบถามส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มูลแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน สถติทิีใ่ชว้เิคราะห์
ขอ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.3 แบบสอบถามส่วนที ่3 การวเิคราะหค์วามจงรกัภกัดแีก่องคก์รแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร สถติิ     
ทีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู  คอื ค่าเฉลีย่ และ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. วิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (T-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน          

เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 คอืดา้นเพศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดทีีแ่ตกต่างกนั 
   2.2 สถติวิเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ

กลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้าน อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดอืน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดทีีแ่ตกต่างกนั 

   2.3 สถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation coefficient) เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อใช้ทดสอบ สมมติฐานขอ้ที่ 2 แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน 
ประกอบด้วย ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน ความต้องการอ านาจ มีความสมัพันธ์ต่อ                 
ความจงรกัภกัดทีีแ่ตกต่างกนั 

 
ผลการวิจยั 

ผลการวิจยัเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานที่มีความสมัพันธ์ต่อความจงรักภักดีแก่องค์กร               
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน พบว่า  พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4  มีอายุระหว่าง 31 - 39 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 32.9 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 164 คนคิดเป็นร้อยละ 55 มีระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.1 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,001 – 26,000 บาท จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 
มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 229 คน คดิเป็นร้อยละ 76.8 และมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน            
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ปี จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.9 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านความต้องการความส าเรจ็ พบว่า พนักงานผูป้ฏบิตังิานมแีรงจงูใจในการปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
มีค่าเฉลี่ย 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบตัิ รองลงมาคือ 
หน่วยงานมนีโยบายใหพ้นักงานหมุนเวยีนต าแหน่งงานเพื่อใหพ้นักงานสามารถปฏบิตังิานไดทุ้กหน้าที ่สามารถแกไ้ข
ปญัหาต่างๆ จากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าและมัน่คงในสายงานที่ท่านปฏิบตัิ และสามารถ
ปฏบิตังิานล่วงเวลาเพื่อใหง้านของท่านส าเรจ็ ตามล าดบั 

ด้านความต้องการความผกูพนั พบว่า พนกังานผูป้ฏบิตังิานมแีรงจงูใจในการปฏบิตัโิดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
มีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สกึต่อต้านเมื่อมผีู้อื่นพูดถึงองค์กรของท่าน           
ในทางเสื่อมเสยีหรอืเสยีหาย รองลงมา คอื รู้สกึภาคภูมใิจและเต็มใจที่จะบอกผู้อื่นว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กร               
แห่งนี้ มคีวามตัง้ใจที่จะท างานอยู่ทีอ่งคก์รแห่งนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมคีวามเป็น
กนัเอง สามารถช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ และไม่คดิจะลาออกจากงานทีท่ าอยู่ แมว้่าจะมโีอกาสไปท างาน
ทีอ่ื่น ทีม่ตี าแหน่ง เงนิเดอืน และสวสัดกิารทีด่กีว่า ตามล าดบั 

ด้านความต้องการอ านาจ พบว่า พนักงานผู้ปฏิบตัิงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิโดยรวมอยู่ในระดบัสูง                
มคี่าเฉลีย่ 4.22 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมอี านาจในการตดัสนิใจในงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่หรอื
งานที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มที่ รองลงมา คือ ได้รบัการมอบหมายงานที่มีความส าคญัและมีความมุ่งมานะและ              
ความตัง้ใจในการมตี าแหน่งทีส่งูขึน้ ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และไดร้บัโอกาสในการ
เลื่อนขัน้ หรอืเลื่อนต าแหน่งใหส้งูขึน้ ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร  

จากการวจิยัครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามจงรกัภกัดใีนด้านพฤติกรรมทีแ่สดงออก ด้านความรูส้กึ และ
ดา้นการรบัรูอ้ยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ 4.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบว่า พนักงานผูป้ฏบิตังิานมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
มคี่าเฉลีย่ 4.22 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลหนึ่งทีช่่วยรกัษาผลประโยชน์ขององค์กร
และปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และนโยบายการปฏบิตังิานขององคก์รอย่างเตม็ทีร่องลงมา คอืยนิดทีีจ่ะปฏบิตัิ งานตามที่
ไดร้บัมอบหมายไม่ว่าผูบ้งัคบับญัชาคนนัน้จะเป็นใครกต็าม มคีวามยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย
อย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ความสามารถ และแนะน าผูอ้ื่นใหม้าสมคัรงานทีอ่งคก์รแห่งนี้ ตามล าดบั 

ด้านความรูสึ้ก พบว่า พนกังานผูป้ฏบิตังิานมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวม ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 4.20 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีวามรู้สกึว่างานที่ท าอยู่ ท าให้ท่านมเีกียรติและได้การยอมรบั              
จากสงัคม รองลงมา คอื รู้สกึมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัิงาน มคีวามสุขที่ได้ปฏบิตัิงานในองค์กรแห่งนี้ รู้สกึว่า
ตนเองมคีวามส าคญัต่อองค์กรเท่าเทยีมกบับุคคลอื่น และรู้สกึมสี่วนร่วมในกจิกรรมและการด าเนินงานหลายอย่าง               
ในองคก์ร ตามล าดบั 

ด้านการรบัรู ้พบว่า พนกังานผูป้ฏบิตังิานมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 4.22 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บงัคบับญัชาใหก้ารสนับสนุนการปฏบิตังิานของท่านเป็นอย่างด ีรองลงมา คอื 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านปฏบิตัต่ิอทุกคนอย่างใหเ้กยีรตแิละเป็นกนัเอง ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมกีารจดัระบบการท างาน
ทีด่ ีและมคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้่านเสนอแนวทาง
และวธิกีารแกไ้ข เพื่อปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อยู่เสมอ ตามล าดบั 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจยัเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานที่มีความสมัพันธ์ต่อความจงรักภักดีแก่องค์กร            

แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
1. ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของพนักงานในองคก์รแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน จากการศกึษาพบว่า 
    1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ เพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีแก่องค์กร                   

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดโีดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า เพศไม่มผีลต่อความจงรกัภกัดแีก่องค์กร คอื
พนักงานทุกคนทัง้เพศชายและเพศหญงิมคีวามเท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ กติตยิา ยุทธนาปกรณ์ 
(2558) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน ซพี ีอออล ์จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั             
ทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

    1.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ อายุ พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีแก่องค์กร                    
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมแตกต่างกนั มนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า พนักงานที่มอีายุ 31 ปี ขึน้ไป มคีวามจงรกัภกัดี            
แก่องคก์ร ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมมากกว่าอายุ 22 -30 ปี 
เน่ืองจาก คนที่มีอายุแตกต่างกนัจะมีประสบการณ์ เป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของ วรพงษ์ เยาหะรี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ทศันคติของพนักงานที่มผีลต่อความจงรกัภกัดีของบรษิัท            
ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งความจงรกัภกัดนีัน้ ได้ท าการศกึษาทัง้หมด 3 ด้าน คอื ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ด้านความรู้สกึและด้านการรบัรู ้ซึ่งพบว่า อายุ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก 
ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 
     1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ สถานภาพ พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความจงรกัภักดี               
แก่องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมแตกต่างกนั  
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นิศาชล เรอืงชู (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณภาพชวีติ
การท างานที่มีความสมัพนัธ์กบัความจงรักภักดีในองค์กรของพนักงานธนาคารต่างชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ผลการวจิยัพบว่า พนักงานที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดใีนองค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.05 
     1.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
จงรกัภกัดแีก่องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดแีก่องค์กรโดยรวม
แตกต่างกนัมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า ระดบัการศกึษาเป็นปจัจยัทีม่ี
ผลต่อความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชาญชยั บุญชม (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนัต่อ
องคก์าร : ศกึษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิสามสนัตชิน พบว่า ปจัจยัทีม่ทีีม่ผีลกบัความผูกพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ 
ความแตกต่างของระดบัการศกึษา มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
     1.5 ผลการศึกษาเกี่ยวกบั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั              
มคีวามจงรกัภกัดแีก่องค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ ด้านการรบัรู้ และความจงรกัภกัดแีก่องค์กร
โดยรวมแตกต่างกนัมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า พนักงานทีม่รีายได้
ตัง้แต่ 42, 001 ขึน้ไปย่อมมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดน้้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
วรพงษ์ เยาหะร ี(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ซึง่ความจงรกัภกัดนีัน้ ไดท้ าการศกึษาทัง้หมด 3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ
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และด้านการรบัรู ้ซึ่งพบว่า อตัราเงนิเดอืน มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในด้านพฤตกิรรมที่แสดงออก ด้านความรูส้กึ
แตกต่างกนั 
     1.6 ผลการศกึษา ต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั  มคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์ร
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความจงรกัภกัดแีก่องคก์รโดยรวมแตกต่างกนัมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงว่า พนักงานที่มตี าแหน่งงานระดบัผู้บรหิาร มคีวาม
จงรกัภกัดแีก่องค์กร มากกว่าต าแหน่งระดบัปฏบิตัิการ และต าแหน่งระดบัลูกจ้าง ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ  
ชาญวุฒ ิบุญชม (2553) ได้ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การ : ศกึษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิสามสนัตชิน 
พบว่า ปจัจยัทีม่ทีีม่ผีลกบัความผูกพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระดบัต าแหน่งงานท าใหม้คีวามผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั 
     1.7 ผลการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
มคีวามจงรกัภกัดแีก่องค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สกึ ด้านการรบัรู้ และความจงรกัภกัดแีก่องค์กร
โดยรวมแตกต่างกนัมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ แสดงว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลา
ในการปฏิบตัิงานตัง้แต่หรือเท่ากบั 31 ปี ขึ้นไป มีความจงรกัภักดีแก่องค์กรมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่อยู่ในองค์กร                 
เป็นเวลานาน จะมีความรู้สกึว่าตนเองแก่เกินไปที่จะเริม่ต้นใหม่กบันายจ้างคนใหม่ จึงท าให้มคีวามรู้สกึจงรกัภกัดี                
แก่องค์กร  ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ชาญวุฒ ิบุญชม (2553) ได้ศกึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองค์การ : ศกึษา
เฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรยีนอสิสามสนัตชิน พบว่า ปจัจยัทีม่ทีีม่ผีลกบัความผูกพนัในองค์การ ได้แก่ ความแตกต่าง
ของระดบัการศกึษาท าใหม้คีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน                     
ความตอ้งการอ านาจ มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการ
รบัรู้ จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานที่มีความสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภักดีแก่องค์กร               
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ซึ่งหมายความว่า หากพนักงานมีแรงจูงใจในด้านต่างๆ                
มากขึ้น จะมีความจงรกัภกัดีต่อองค์การด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย โดยจากผลการวิจยัสรุปได้ว่ า ด้านความต้องการ
ความส าเรจ็ มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.899 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวโดยสรุป  คอื 
เมื่อความตอ้งการความส าเรจ็สงูขึน้ จะมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัทีส่งู ดา้นความตอ้งการความผูกพนั 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการความผูกพนั มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.945 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู เมื่อความต้องการความผกูพนัสงูขึน้ จะมคีวามจงรกัภกัดแีก่องคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัทีส่งู  
ด้านความต้องการอ านาจ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการอ านาจ มีความสัมพันธ์ต่อ                       
ความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.927 
แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง เมื่อความต้องการอ านาจสูงขึ้น จะมีความ
จงรกัภกัดแีก่องคก์รเพิม่ขึน้ในระดบัทีส่งู ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุพตัรา สุภาพ (2536 : 125-126) ทีก่ล่าวว่า 
ประโยชน์ของแรงจงูใจ คอืช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ท าใหเ้กดิศรทัธาและความเชื่อมัน่ในองคก์าร
ทีต่นปฏบิตังิานอยู่ ท าใหเ้กดิความสขุกาย สขุใจในการท างาน เพราะร่างกายที่แขง็แรงจะมอียู่คู่หวัใจทีเ่ป็นสขุเท่านัน้ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั เรื่อง แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดแีก่องคก์ร
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอเสนอแนะ ดงันี้ 
 1.  องคก์รควรสรา้งใหพ้นกังานเกดิความจงรกัภกัดใีนทุกๆดา้น ทัง้ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ 
และดา้นการรบัรู ้และควรใหค้วามส าคญักบัพนกังานทีม่อีายุระหว่าง 22-30 ปี โดยผลการวจิยั พบว่า พนกังานทีม่อีายุ 
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31 ปีขึ้นไป มีความจงรกัภักดีแก่องค์กรมากที่สุด ดงันั ้น องค์กรควรสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานที่มีอายุระหว่าง               
22-30 ปี เพื่อสง่ผลต่อความจงรกัภกัด ี 
 2.  องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัพนกังานทีม่ตี าแหน่งระดบัปฏบิตักิารและระดบัลกูจา้ง โดยผลการวจิยั พบวา่ 
ระดับผู้บริหารมีความจงรักภักดีแก่องค์กรมากที่สุด ดังนัน้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับระดับปฏิบัติการและ                  
ระดบัลกูจา้ง และควรสรา้งความภาคภูมใิจในการเป็นพนกังานขององคก์ร เพื่อใหพ้นกังานรูส้กึปกป้ององคก์รและพดูถงึ
แต่สิง่ดีๆ  ขององคก์ร 
 3. องคก์รควรใหค้วามส าคญักบัพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานต ่ากว่า 31 ปี โดยผลการวจิยั พบว่า 
พนักงานที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตัิงานตัง้แต่หรอืเท่ากบั 31 ปีขึ้นไป มีความจงรกัภักดีแก่องค์กรมากที่สุด ดงันัน้ 
องคก์รจงึควรสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานต ่ากว่า 31 ปี เพื่อสง่ผลต่อความจงรกัภกัดอีกี
ทัง้ยงัเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานอกีดว้ย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีม่าจากพนกังานหลากหลายอาชพีและหลากหลายองคก์ร เพื่อศกึษาเกีย่วกบั
ความสมัพนัธด์า้นต่างๆ และแบบสอบถามควรมคีวามหลากหลายมากกว่านี้เพื่อใหศ้กึษาไดล้ะเอยีดถี่ถว้นและชดัเจน
มากยิง่ขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อท าใหท้ราบว่ามปีจัจยั
ใดอีกบ้างที่มีความสมัพันธ์ต่อความจงรกัภักดี และน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานต่อไป 
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ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลือในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์ในงานวิจัยฉบบันี้                    
จนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูมา ณ ทีน่ี้ 
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