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การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยใน
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ด้านเงินเดือนและรางวัล และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้านตัวงานและ
สภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานคนไทยทีท่ างานในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่ ทีเ่ ข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
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มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ค่าที, ค่าความแปรปรวนทางเดียว และสถิตสิ มั ประสิทธ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
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The objective of this research were to investigate the loyalty of Thai employees in
Japanese transnational companies and examine the relationship between the motivation for
monetary compensation in terms of salary and incentive and the motivation for nonmonetary compensation in terms of work form and work environment and the loyalty of the
Thai employees toward the companies. The samples of the research consisted of 400 Thai
employees working in Japanese transnational companies in Bangkok Metropolis and
vicinity. The instrument for data collection was a questionnaire. The statistical procedures
for data analysis were percentage, frequencies, mean, standard deviation, t-test, F-test and
Pearson product moment correlation coefficient.
The research findings were as follows:
1. The majority of the respondents were female, aged 20-29 years old, holding
bachelor’s degree, single, having worked less than a year and having an income between
THB 10,000 to 25,000.
2. The majority of the employees had a moderate motivation toward the
compensation, but with a high motivation toward the compensation in terms of work form.
The motivation for compensation in terms of work environment and salary was in a
moderate level.
3. The majority of the employees had loyalty toward the organization at a
moderate level. The loyalty toward all aspects was in a moderate level, namely: the feeling,
the perception, and the behavior performed.
The summary of the hypotheses testing revealed that:
1. The employees with different genders had different in loyalty toward the
organization in terms of the behavior performed at the statistically significant level of 0.01.
2. The employees having different ages and duration of working time had different
in loyalty toward the organization in terms of the behavior performed, the feeling, the
perception and overall at the statistically significant level of 0.01.
3. The employees with different incomes had different in loyalty toward the
organization in terms of perception at the statistically significant level of 0.01.

4. The motivation in terms of salary and work environment had relationship with
the loyalty toward the organization in terms of the behavior performed, feeling, perception,
in the same direction, with a moderate level at the statistically significant levels of 0.01.
5. The motivation on salary had relationship with loyalty toward the organization in
terms of the behavior performed, in the same direction, with a moderate level, and
relationship with loyalty toward the organization in terms of feeling, perception in the same
direction at a low level at the statistically significant levels of 0.01.
6. There was relationship between the motivation on work form and loyalty toward
the organization in terms of behavior performed, feelings, perception in the same directions
at low level at the statistically significant levels of 0.01.
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
ในปจั จุบนั เป็นทีย่ อมรับกันว่าองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้หนั มาให้ความสาคัญกับบุคลากรของ
ตัวเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลถือเป็นปจั จัยหนึ่งทีอ่ งค์กรจะขาดมิได้
เพราะเมื่อใดก็ตามทีม่ กี ารขาดหายไปของทรัพยากรบุคคลจะส่งผลให้กระบวนการทางานไม่
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหรืออาจทาให้ล่าช้าเกินกว่ากาหนด ซึง่ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร และหากว่าองค์กรต้องการสร้างพนักงานทีด่ มี คี ุณภาพ ก็จาเป็นทีจ่ ะต้องลงทุน
เป็นจานวนมาก โดยจะต้องเริม่ ตัง้ แต่การสรรหา การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ต่างๆ รวมทัง้ การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานเกิดทักษะ ความรูค้ วามชานาญและสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้งานมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การรักษาพนักงานให้
อยูก่ บั องค์กรนานๆ และทาให้พนักงานเกิดความภักดีต่อองค์กร จึงเป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรควรให้
ความสาคัญ เนื่องจากถ้าพนักงานเกิดความภักดีต่อองค์กรแล้ว จะทาให้พนักงานไม่คดิ ทีจ่ ะลาออก
จากองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีความพยายามและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ทางาน และมีการพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ แต่ในทางกลับกัน
ถ้าพนักงานไม่มคี วามภักดีต่อองค์กร จะทาให้พนักงานมีความคิดทีจ่ ะลาออกจากองค์กร หรือไม่ก็
จะทางานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเท่านัน้ โดยไม่มคี วามตัง้ ใจหรือไม่ใช้ความพยายามในการ
ทางาน เพิกเฉยต่องานทีน่ อกเหนือจากงานในหน้าทีท่ ต่ี นเองรับผิดชอบ ซึง่ ทาให้ประสิทธิภาพของ
องค์กรลดลง
นอกจากนี้ ถ้าพนักงานลาออกจากองค์กร ก็จะทาให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรร
หา การคัดเลือกพนักงานใหม่ๆ เข้ามาทดแทน อีกทัง้ กระบวนการสร้างให้พนักงานมีความสามารถ
ทางานได้ตอ้ งใช้ทงั ้ เวลาและเงินเป็นจานวนมาก (เสรี วงษ์มณฑา. ม.ป.ป; อ้างอิงจาก ทัศนา
พุฒตาล. 2537) กล่าวว่าพนักงานทีร่ บั เข้ามาในช่วงแรกๆ ยังไม่ชนิ กับกระบวนการทางาน มีโอกาส
ทางานเสียหายและยังทางานไม่ได้มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานทีท่ างานเป็นเวลานาน
ทักษะในการทางานย่อมมีมากกว่า ประกอบกับการได้รบั การฝึกอบรมจากองค์กร ทาให้พนักงานมี
ความเชีย่ วชาญในการทางาน สามารถแก้ไขปญั หา และอุปสรรคในการทางานได้ดว้ ยตนเอง ทาให้
พนักงานในองค์กรเป็นทรัพยากรทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนทีส่ งู และต้องคอยลงทุนต่อเนื่องอยูเ่ สมอ ดังนัน้
องค์กรต้องรักษาพนักงานทีม่ ที กั ษะความชานาญให้อยูก่ บั องค์กร เพราะพนักงานเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดงานทีม่ คี ุณภาพและเป็นการลดต้นทุนให้กบั องค์กรอีกทางหนึ่ง
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เพราะฉะนัน้ การสร้างให้พนักงานเกิดความภักดีต่อองค์กรจึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็นอย่าง
มากในยุคทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรงในเรื่องการดึงตัวบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยมีผลตอบแทนเข้ามาเป็นแรงจูงใจ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะ
ศึกษาแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีส่ ่งผลต่อความภักดีของพนักงาน โดยสนใจศึกษาพนักงานคนไทย
ในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ เนื่องจากในปจั จุบนั มีต่างชาติเข้ามาลงทุนทาธุรกิจในประเทศไทยเพิม่ มาก
ขึน้ เพราะการเล็งเห็นถึงศักยภาพและจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และบริษทั ข้ามชาติทม่ี า
ลงทุนในประเทศไทยมากทีส่ ุด คือ บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ อีกทัง้ การบริหารงานของบริษทั ข้ามชาติ
ญี่ปนุ่ เน้นในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์และมีความพยายามทีจ่ ะดึงดูดให้พนักงานอยูก่ บั องค์กร
นานๆ โดยการให้ผลตอบแทนทีส่ งู

ควำมมุง่ หมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาถึงความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
กับองค์กร และรายได้
2. เพื่อศึกษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่างแรงจูง ใจด้านผลตอบแทนที่อยู่ใ นรูปตัวเงิน ด้าน
เงิน เดือ นและรางวัล และแรงจู ง ใจด้ า นผลตอบแทนที่ไ ม่ อ ยู่ใ นรู ป ตัว เงิน ด้ า นตัว งานและ
สภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั มาใช้พฒ
ั นากับงานบริหารงานบุคคลขององค์กรเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในองค์กร
2. ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ทาให้องค์กรสามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปญั หาที่
อาจจะเกิดขึน้ และเพื่อรักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพให้อยูก่ บั องค์กรต่อไป
3. ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้นาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธ์ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กร

ขอบเขตกำรวิ จยั
1. เนื้ อหำกำรวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาคือ แหล่งนิคมอุตสาหกรรมจานวน 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
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สมุทรปราการ ปทุมธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจังหวัดนนทบุรแี ละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแี หล่ง
นิคมอุตสาหกรรม จึงได้เลือกสถานทีท่ เ่ี ป็นย่านธุรกิจ
2. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นศึกษาพนักงานคนไทยทีท่ างานในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้ามา
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ี
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ หญ่และมีความหลากหลาย ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ ท้จริง
3. ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานคนไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้ามา
ดาเนินธุรกิจในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ มีทงั ้ หมด 6 จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร ซึง่ จากข้อมูลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีจานวนนิตบิ ุคคลสัญชาติญ่ีปนุ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 2,318 บริษทั โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 1,857 บริษทั นครปฐม 13 บริษทั
นนทบุร ี 58 บริษทั สมุทรปราการ 216 บริษทั ปทุมธานี 154 บริษทั และ สมุทรสาคร 20 บริษทั
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ดังนัน้ จึงคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
คานวณจากสูตรการคานวณแบบไม่ทราบประชากร โดยกาหนดความเชื่อมั ่น 95% ความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544:74) จึงเท่ากับ 385 คน และเพิม่ จานวนตัวอย่าง 4 % ได้
เท่ากับ 15 คน รวมจานวนตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน

วิ ธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
ขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 400
คน จานวน 6 จังหวัด ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี ารเลือกเขตทีจ่ ะทาการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรม จานวน 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ ปทุมธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจังหวัดนนทบุรแี ละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแี หล่ง
นิคมอุตสาหกรรม จึงได้เลือกสถานทีท่ เ่ี ป็นย่านธุรกิจ
ขัน้ ที่ 3 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ ให้พนักงานคนไทยในบริษทั ข้ามชาติ
ญี่ปนุ่ ทีเ่ ข้ามาดาเนินธุรกิจในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอบแบบสอบถามเท่านัน้
และเก็บข้อมูลจนครบตามจานวน

4

ตัวแปรที่ศึกษำ
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได้ดงั นี้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
- เพศชาย
- เพศหญิง
1.1.2 อายุ
- 20 – 29 ปี
- 30 – 39 ปี
- 40 – 49 ปี
- 50 ปี ขึน้ ไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาตรี
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี
1.1.4 สถานภาพ
- โสด
- สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
- หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
- ต่ากว่า 1 ปี
- 1 – 3 ปี
- 4 – 6 ปี
- มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป
1.1.6 รายได้
- ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
- 10,001 – 25,000 บาท
- 25,001 – 40,000 บาท
- 40,001 บาทขึน้ ไป
1.2 แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1.2.1 ผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน
- เงินเดือน
- รางวัล
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1.2.1 ผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน
- ตัวงาน
- สภาพแวดล้อมในงาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)ได้แก่
2.1 ความภักดีต่อองค์กร
2.1.1 ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2.1.2 ด้านความรูส้ กึ
2.1.2 ด้านการรับรู้

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะโดยทั ่วไปของพนักงานโดยในการวิจยั
ครัง้ นี้แบ่งเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร และ
รายได้
2. แรงจูงใจด้านผลตอบแทน หมายถึง สิง่ ที่องค์กรใช้จงู ใจพนักงานทางานตามหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมายและตามเป้าหมายทีอ่ งค์กรตัง้ ไว้ โดยแรงจูงใจด้านผลตอบแทนนี้จะแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ด้าน คือ
2.1 ผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงินซึง่ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
2.1.1เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั เป็นประจาในการ
ปฏิบตั งิ าน
โดยวัดจาก ความเหมาะสมกับความคาดหวังตามลักษณะและตามทักษะของพนักงานความ
ยุตธิ รรม ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสิทธิภาพการทางาน ความเสมอภาคภายใน
องค์กร อัตราผลตอบแทน ความเหมาะสมกับการครองชีพ
2.1.2 รางวัล หมายถึง ผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานทีด่ ี เนื่องจากพนักงาน
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี เป็นประโยชน์เกือ้ กูลทีบ่ ริษทั จัดให้กบั พนักงานโดยมีวตั ถุประสงค์ในการดึงดูด
รักษาและจูงใจพนักงาน
2.2 ผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ซึง่ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
2.2.1 ตัวงาน หมายถึง งานทีท่ าโดยประจาตามหน้าทีท่ ก่ี าหนดใน
Job Description โดยวัดจาก ทักษะทีห่ ลากหลาย เอกลักษณ์ของงาน ความสาคัญของงาน
2.2.2 สภาพแวดล้อมในงาน หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวทีเ่ อือ้ อานวยให้
คนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ าน สถานทีท่ างาน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น
2.2.2.1 ความภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรูส้ กึ และการแสดงออกซึง่ ความ
เคารพรัก ความเชื่อมั ่น ความซื่อสัตย์ต่อบริษทั ในด้านต่างๆ ดังนี้
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2.2.2.1.1 ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก หมายถึง การกระทาหรือสิง่ ทีพ่ นักงาน
คนไทยปฏิบตั เิ พื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเชือ่ มั ่น ความซื่อสัตย์ ทีม่ ตี ่อบริษทั ข้ามชาติ
ญี่ปนุ่
2.2.2.1.2 ด้านความรูส้ กึ หมายถึง การแสดงออกถึงอารมณ์ในทางบวกทีม่ ตี ่อ
บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่
2.2.2.1.3 ด้านการรับรู้ หมายถึง การประมวลความรูส้ กึ นึกคิด เกิดเป็นความ
เข้าใจหรือความรูส้ กึ ภายในของพนักงานคนไทยทีม่ ตี ่อบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่
1. บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ หมายถึง บริษทั ญี่ปนุ่ ทีเ่ ข้ามาประกอบกิจการด้านการผลิตและ
จาหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยมีบริษทั แม่อยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ และรับนโยบายการจัดการและการบริหารกิจการโดยตรงจาก
บริษทั แม่
2. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง พืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่
ตัง้ อยูโ่ ดยรอบ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ หมด 6 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
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กรอบแนวคิ ดงำนวิ จยั
แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์







เพศ (N)
อายุ (O)
ระดับการศึกษา (N)
สถานภาพ (N)
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร (O)
รายได้ (O)

แรงจูงใจด้ำนผลตอบแทน

ควำมภักดีต่อองค์กร (I)
 ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
 ด้านความรูส้ กึ
 ด้านการรับรู้

1. ทีอ่ ยู่ในรูปตัวเงิน (I)
 เงินเดือน
 รางวัล
2. ทีใ่ ม่อยู่ในรูปตัวเงิน (I)
 ตัวงาน
 สภาพแวดล้อมในงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
1. พนักงานทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร และ รายได้ แตกต่างกันมีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูป
ตัวเงิน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่อง “แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยใน
บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ซึง่ จะนาเสนอตามลาดับดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจ
3. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดี
5. ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะโดยทั ่วไปของพนักงานโดยในการวิจยั ครัง้
นี้แบ่งเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร และ รายได้
ซึง่ ตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ท่สี าคัญ ที่นิยมนามาศึกษาความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรม (ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์. 2544: 24-26) มีดงั ต่อไปนี้
1. เพศ (Sex) จากการวิจยั ทางจิตวิทยาหลายเรื่อง แสดงให้เห็นว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กาหนดบทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมของหญิงและชายต่างกัน
ด้วย งานวิจยั ทางนิเทศศาสตร์ยงั ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูห้ ญิงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย และมัก
เผยแพร่ทศั นคติทไ่ี ด้รบั การจูงใจนัน้ ให้ผอู้ ่นื ต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ เพศหญิงมีแนวโน้มและความ
ต้องการทีจ่ ะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย
2. อายุ (Age) โดยทั ่วไปบุคคลทีม่ อี ายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ
ติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลทีม่ อี ายุน้อย และบุคคลทีม่ อี ายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการ
ติดต่อสื่อสารเปลีย่ นไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึน้ ในประเด็นนี้ ปริมาณและแบบแผนการใช้ส่อื จะ
สัมพันธ์กบั ช่วงชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไป เนื่องจากในแต่ละช่วงชีวติ คนเราจะเปลีย่ นสถานทีท่ ใ่ี ช้เวลาอยูเ่ ป็น
ส่วนใหญ่ เช่น เด็กเล็กต้องอยูใ่ นบ้าน วัยรุ่นอยูก่ บั กลุ่มเพื่อน หรือในโรงเรียน ผูใ้ หญ่อยูน่ อกบ้าน
หรือทีท่ างาน เป็นต้น แบบแผนการใช้เวลาเปลีย่ นไป เช่น เด็กเล็กจะเล่นและว่างเป็นหลัก ในขณะที่
ผูใ้ หญ่จะทางานและมีเวลาว่างเป็นส่วนน้อย
ซึง่ สอดคล้องกับศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546 :204) กล่าวว่าบุคคลทีม่ อี ายุแตกต่าง
กันจะมีความต้องการและความพึงพอใจในสินค้าและบริการแตกต่างกัน
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นอกจากนี้ ลักษณะของกิจกรรมทีท่ าและกลุ่มบุคคลทีแ่ วดล้อมก็จะเปลี่ยนไป การ
เปลีย่ นแปลงในวัฏจักรชีวติ (Life cycle) จึงมีผลต่อปริมาณการใช้ส่อื เช่น เด็กเล็กจะใช้ส่อื ในบ้าน
เป็นส่วนใหญ่ และใช้เพื่อความบันเทิง, วัยรุ่นจะใช้ส่อื นอกบ้านโดยใช้ส่อื พร้อมกลุ่ม และใช้ส่อื เพื่อ
ความบันเทิง, ผูใ้ หญ่จะใช้ส่อื ทัง้ ในและนอกบ้าน แต่จะมีเป้าหมายการใช้ส่อื เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานมากกว่า และคนชราจะหันมาใช้ส่อื ในบ้านเป็นส่วนใหญ่อกี ครัง้ หนึ่ง แต่จะใช้เพื่อฆ่าเวลาหรือ
เป็นเพื่อนเป็นหลัก
3. การศึกษา (Education) นักวิชาการสื่อสารพบว่า การศึกษาเป็นตัวแปรทีม่ ี
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับการรับสารและใช้ส่อื การศึกษาของผูร้ บั สารทาให้ผรู้ บั
สารมีพฤติกรรมการสื่อสารต่างกันไป โดยคนทีม่ กี ารศึกษาสูงจะเป็นผูร้ บั สารทีด่ ี เนื่องจากมีความรู้
กว้างขวางในหลายๆเรื่อง และสามารถเข้าใจสารได้ดี จึงส่งผลให้คนทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงจะเลือกใช้
สื่อมากประเภทกว่าคนทีม่ กี ารศึกษาต่า
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยดูจากรายได้
อาชีพ เชือ้ ชาติ ภูมหิ ลังของครอบครัว เป็นต้น เช่น คนทีม่ ฐี านะดี อาศัยอยูใ่ นเมือง อาจมีโอกาส
เลือกสื่อได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครัง้ กว่า โดยเฉพาะสื่อทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายในการใช้
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (41-42 : 2539) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะทีส่ าคัญและสถิตทิ ่ี
วัดได้ของประชากรทีช่ ่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่ กั ษณะด้านจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรูส้ กึ ของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ ง่ายต่อการ
วัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ทส่ี าคัญมีดงั นี้
1. อายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุ
แตกต่าง นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศึกษาศาสตร์ทแ่ี ตกต่างของ
ส่วนตลาด นักการตลาดได้คน้ หาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก โดยมุ่งความสาคัญทีต่ ลาด
อายุส่วนนัน้
2. เพศ เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคัญเช่นกัน นักการตลาดควรต้องศึกษาตัว
แปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปจั จุบนั นี้ตวั แปรทางด้านเพศมีการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภค การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการทีส่ ตรีทางานมีมากขึน้
3. ลักษณะครอบครัว ในอดีตจนถึงปจั จุบนั ลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายทีส่ าคัญของ
การใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญยิง่ ขึน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหน่วย
ผูบ้ ริโภค นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนทีใ่ ช้สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่งและ
ยังสนใจในการพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับ ผู้
ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ เป็นตัวแปรทีส่ าคัญในการกาหนดส่วนของ
ตลาด โดยทั ่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามร่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวทีม่ รี ายได้
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ปานกลางและมีรายได้ต่าจะเป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ ปญั หาสาคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คอื รายได้จะเป็นตัวชีก้ ารมีหรือไม่มคี วามสามารถในการจ่ายสินค้า ใน
ขณะเดียวกันการเลือกซือ้ สินค้าทีแ่ ท้จริงอาจถือเกณฑ์รปู แบบการดารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ
การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็นตัวแปรทีใ่ ช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้
รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์อย่างอื่น เพื่อให้การกาหนดตลาดเป้าหมายชัดเจนยิง่ ขึน้ เช่น
กลุ่มรายได้สงู ทีม่ อี ายุต่างๆ ถือว่าใช้เกณฑ์รายได้ร่วมกับเกณฑ์อายุ เป็นเกณฑ์ทน่ี ิยมใช้กนั มากขึน้
เกณฑ์รายได้อาจจะเกีย่ วข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
แนวคิ ดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
เกือ้ วงศ์บุญสิน (2545: 1-2) ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศึกษาเกีย่ วกับ
ขนาด โครงสร้าง การกระจายตัว ตลอดจนสาเหตุ และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงประชากรอัน
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากรดังกล่าวแล้ว
ส่วนประกอบของการเปลีย่ นแปลงประชากรทีส่ าคัญ คือ การเกิด การตาย และการย้ายถิน่ ของ
ประชากร
การศึกษาว่าด้วยประชากรนัน้ นับว่ามีความสาคัญ เนื่องจากประชากรมักมีการ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงในบางลักษณะนัน้ อาจเกิดขึน้ โดยไม่ได้
คาดคิดมาก่อน นอกจากนี้การตัดสินใจต่างๆ ของบุคคลล้วนมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตัดสินใจว่าจะแต่งงาน หรือเป็นโสด การกาหนดจานวนบุตรที่
ปรารถนา การดูแลตัวเองทัง้ ในแง่ของการระมัดระวัง ป้องกัน และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึง่
จะมีผลต่อภาวการณ์เจ็บปว่ ยและการตาย เป็นต้น ในทางกลับกันการเปลีย่ นแปลงทางประชากรก็
สามารถส่งผลกระทบมากมายต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ทงั ้ ในทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
โดยทั ่วไปแล้วมนุษย์มไิ ด้ทางานอย่างเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถเป็นปจั จัยทีส่ าคัญต่อการปฏิบตั งิ านของบุคคล ทาให้บุคคลต้อง
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพของตนด้วยใจรักงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างแรงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์ให้มขี น้ึ ในตัวบุคคลขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นปจั จัยนาไปสู่การปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสิทธิภาพของบุคคลในทีส่ ุด (ยงยุทธ เกษสาคร. 2541 : 63)
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2.1 ความหมายของการจูงใจในการทางาน
การจูงใจเกีย่ วกับมนุษย์ (เทพพนม เมืองแมน; และ สวิง สุวรรณ. 2529 : 20) โดยทั ่วไป
ความหมายในด้านการจูงใจจะประกอบด้วยคาเหล่านี้ เช่น ความปรารถนา (Desires) ความต้องการ
(Wants) ความมุ่งหวัง (Wishes) ความมุ่งหมาย (Aims) เป้าหมาย (Goals) ความต้องการ (Needs)
แรงขับ (Motives or Drives) และสิง่ ตอบแทน (Incentives) อยูเ่ สมอ
การจูงใจ (มัลลิกา ต้นสอน. 2544 : 194-203) หมายถึง ความยินดีและเต็มใจทีบ่ ุคคลจะ
ทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การทางานบรรลุเป้าหมาย บุคคลทีแ่ รงจูงใจจะแสดงออกมาในการแสดง
พฤติกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีทศิ ทางทีเ่ ด่นชัด และไม่ยน่ ย่อท้อเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือปญั หา
ซึง่ สามารถกล่าวได้วา่ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจจะมีลกั ษณะดังนี้
1. มีเป้าหมายในการแสดงออก
2. มีพลังในการแสดงออก
3. มีความพยายามในการแสดงออก
ในด้านวิชาการ คาว่า แรงจูงใจ (Motive) มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Movere ซึง่ มี
ความหมายว่า การเคลื่อนไหว (Move) ซึง่ ความหมายทีว่ า่ นี้เห็นได้ชดั จากคาจากัดความทีเ่ ขียนโดย
เบอริสนั และแกรี่ (Bereison; & Garry A. Steiner) ว่า “แรงกระตุน้ (Motive) เป็นสภาวะภายใน
อันหนึ่งทีเ่ ป็นพลัง สิง่ กระตุน้ สิง่ นา การกระทาของมนุษย์ไปในทิศทาง หรือช่องทางทีจ่ ะทาให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ”
วงจรการจูงใจ (The Motivation Cycle)
ความต้องการ ------------------------------> แรงขับ ----------------------------> เป้าหมาย
(Needs)
(Drives)
(Goals)
การขาดในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
การขาดทิศทาง
การลดแรงขับ
(Deprivation)
(Deprivation of Direction)
(Reduction of Drive)
ภาพประกอบ 2 วงจรการจูงใจ
ทีม่ า : ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์; และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. หน้า 107.
การจูงใจประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างทีป่ ฏิสมั พันธ์กนั และความเกีย่ วข้องซึง่ กันและ
กัน ซึง่ ประกอบด้วย
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1. ความต้องการ (Need) คือ ความไม่เพียงพอ (Deficiency) หากมองในภาวะสมดุล
ของมนุษย์เรา (Homostatic sense) ความต้องการเกิดขึน้ เมื่อเกิดการไม่สมดุลทางด้านร่างกายและ
จิตใจ
2. แรงขับ (Drive) แรงขับจะถูกสร้างขึน้ เพื่อบรรเทาความต้องการให้ลดน้อยลง
3. เป้าหมาย (Goals) หมายถึง สิง่ หนึ่งทีจ่ ะเป็นอะไรก็ได้ทบ่ี รรเทาความต้องการ และ
ลดแรงขับให้น้อยลงได้
ดังนัน้ การจูงใจพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องพิจารณาถึงปจั จัยและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ และทาการประยุกต์ โดยปรับเปลีย่ นวิธกี ารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพนักงานอยูเ่ สมอ
กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ภาวะอินทรียภ์ ายในร่างกายของบุคคลถูก
กระตุน้ จากสิง่ เร้าเรียกว่า สิง่ จูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความต้องการอันจะนาไปสู่แรงขับภายใน
(Internal Drive) ทีแ่ สดงพฤติกรรมการทางานทีม่ คี ณ
ุ ค่าในทิศทางทีถ่ ูกต้องตามเป้าหมายขององค์กร
ดังนัน้ การจูงใจจึงเป็นการกระทาทุกวิถที างทีจ่ ะกระตุน้ ให้พนักงานในองค์การประพฤติปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายขององค์การ ซึง่ พืน้ ฐานสาคัญในการกระตุน้ ให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมทีอ่ งค์กรคาดหวังไว้ ด้วยการสร้างให้พนักงานเหล่านัน้ เกิดความต้องการ (Desire) ขึน้
ก่อนเป็นอันดับแรก จากนัน้ บุคคลก็จะพยายามแสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการนัน่ ก็คอื การเกิดแรงขับขึน้
ภายใน (Drives) หากมีสงิ่ จูงใจทีเ่ หมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระทา หรือแสดงฤติกรรม
(Behavior) ทุกอย่างให้ได้มาซึง่ เป้าหมายสูงสุด (Goal)
2.2 ความสาคัญของการจูงใจ
การจูงใจเป็นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญ เพราะว่าผูบ้ ริหารต้องทางานให้สาเร็จโดยใช้บุคคลอื่น
ผูบ้ ริหารต้องการความต้องการความเข้าใจบางอย่างว่า ทาไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมตามทีเ่ ป็นอยู่ เพื่อ
ทาให้พวกเขาสามารถใช้อทิ ธิพลต่อบุคคลให้ปฏิบตั งิ านในแนวทางทีพ่ วกเขาต้องการ การจูงใจเป็น
เรื่องทีม่ คี วามสับสน เพราะว่าแรงจูงใจไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง แรงจูงใจจะถูกอ้างอิง
จากพฤติกรรมของบุคคล การจูงใจไม่ใช่สงิ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลเพียงอย่าง
เดียว ปจั จัยอื่น ๆ อีกหลายอย่างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลคือ ความสามารถของ
บุคคล และความเข้าใจว่าพฤติกรรมอะไรทีจ่ าเป็นต่อความสาเร็จของผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปจั จัย
หลังอาจจะเรียกว่า “การรับรูท้ างบทบาท” ความสัมพันธ์ของปจั จัยทัง้ สามกับผลการปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้
ผลการปฏิบตั งิ าน = f (การจูงใจ ความสามารถ การรับรูท้ างบทบาท)
ั
หากปจั จัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีปญหาเกิ
ดขึน้ ผลการปฏิบตั งิ านจะต่า ถึงแม้วา่ ปจั จัยอื่นๆ
ั
จะไม่มปี ญหาก็
ตาม เช่น พนักงานคนหนึ่งทีม่ คี วามต้องการเลื่อนตาแหน่ง (แรงจูงใจสูงมาก) เขายังรู้
ว่าจะทางานให้ได้ดอี ย่างไรอีกด้วย (การรับรูท้ างบทบาทเป็นอย่างดี) แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าเขา
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ขาดความสามารถแล้ว (ความสามารถมีน้อย) เขาจะปฏิบตั งิ านได้ไม่ดี ถึงแม้วา่ เขาจะมีความตัง้ ใจก็
ตาม
ประโยชน์ของแรงจูงใจ (สุพตั รา สุภาพ. 2536 : 125-126) ประกอบด้วย
1. เสริมสร้างกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้แก่บุคคลในองค์กร และแก่หมู่คณะ เป็นการ
สร้างพลังร่วมกันของกลุ่ม
2. ส่งเสริมและเสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ เป็นการสร้างพลังด้วยความสามัคคี
3. สร้างกาลังขวัญและกาลังใจทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านแก่คนงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในองค์กร
4. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
5. ช่วยทาให้การควบคุมการดาเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น อยูใ่ นกรอบแห่ง
ระเบียบวินยั และมีศลี ธรรมอันดีงาม ลดอุบตั เิ หตุและอันตรายในการปฏิบตั งิ าน
6. เกือ้ หนุนแลจูงใจให้สมาชิกองค์กร เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจารต่าง ๆ ในองค์กร
7. ทาให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั ่นในองค์การทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ ทาให้เกิดความสุข
กาย สุขใจในการทางาน เพราะร่างกายทีแ่ ข็งแรงจะมีอยูค่ ่หู วั ใจทีเ่ ป็นสุขเท่านัน้
8. การจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
โดยผูว้ จิ ยั ได้มกี ารนากลุ่มทฤษฎีการจูงใจมา 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทฤษฎีทเ่ี น้นเนื้อหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)
2. กลุ่มทฤษฎีทเ่ี น้นกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation)
กลุ่มทฤษฎีที่เน้ นเนื้ อหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)
เป็นกลุ่มทฤษฎีทบ่ี ่งชีห้ รือกาหนดว่าอะไรทีเ่ ป็นเหตุทาให้มนุษย์สร้างและรักษาพฤติกรรม
นัน้ ไว้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากสภาพภายใจตัวบุคคลหรือสภาพแวดล้อมในการทางาน ถ้าสาเหตุเกิด
จากตัวบุคคลได้แก่ ความต้องการต่างๆ ซึง่ ความต้องการต่างๆ นัน้ จะสร้างแรงขับออกมาและยัง
บ่งชีว้ า่ แรงขับนัน้ ๆ จะมีการจัดลาดับอย่างไร ดังนัน้ จึงเรียกทฤษฎีน้ีวา่ “ทฤษฎีแรงขับ” (Drive
Theories) ซึง่ เป็นทฤษฎีเกีย่ วกับสภาวะความขาดแคลนในร่างกายมนุษย์ในระยะเวลาหนึ่ง ทาให้
ร่างกายสร้างพฤติกรมทีม่ งุ่ สู่เป้าหมายทีค่ นนัน้ ๆ ตัง้ ไว้เพื่อตอบสนองแรงขับภายใจตนนั ่นเอง
สมัยก่อนเงินจะเป็นสิง่ จูงใจเพียงประการเดียว แต่ในระยะหลังสภาพการทางาน ความมั ่นคงและการ
ควบคุมบังคับบัญชาแบบประชาธิปไตยนับเป็นสิง่ จูงใจด้วย ต่อมาทฤษฎีกลุ่มนี้ได้ขยายไปถึงความ
ต้องการหรือแรงจูงใจระดับสูงบ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลัทธิสุขนิยม (Hedonism) ซึง่ เป็นปรัชญาโบราณ
เกีย่ วกับการจูงใจโดยผูว้ จิ ยั ขอเสนอทฤษฎีสองปจั จัยของเฟรเดอริค เฮอร์สเบอร์ก (Frederick
Herzberg) มาใช้
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ทฤษฎีสองปจั จัยของเฟรเดอริค เฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg), (Frederick
Herzberg, Bernard Mausner; & Barbara Block Snyderman. 1959) : กล่าวว่าปจั จัยทีก่ ่อให้เกิด
พฤติกรรมของมนุษย์ม ี 2 อย่าง คือ
1. ปจั จัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดการจูงใจในการทางานอย่าง
แท้จริง ได้แก่ ความรับผิดชอบในงาน การเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง การยอมรับนับถือ และโอกาสทีจ่ ะ
ก้าวหน้าการทางาน
2. ปจั จัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ปจั จัยเหล่านี้เป็นปจั จัยทีจ่ าเป็นต้องมีใน
องค์กร หากไม่มจี ะทาให้ลกู จ้างหรือพนักงานเกิดความไม่พอใจในการทางานได้แก่ เงินเดือน การ
ควบคุมบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมขององค์กรและความมั ่นคงในงาน เป็นต้น หากขาดการกาหนด
สิง่ เหล่านี้ให้แก่ลกู จ้างหรือคนงานอย่างเหมาะสมอาจจะเป็นสิง่ ทีท่ าให้เกิดการละทิง้ งานหรือการเลิก
ทางานได้
ตามแนวคิดของ Herzberg จะเห็นได้วา่ “ผลตอบแทน” เป็นสิง่ ทีส่ ามารถใช้ในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้การทางานของคนได้ หากกาหนดผลตอบแทนไม่เหมาะสมหรือไม่
ยุตธิ รรมจะทาให้พนักงานไม่พอใจและลาออกไปในทีส่ ุด
ความพึงพอใจ
ในงาน
(Job Satisfaction)

ปั จจัยจูงใจ (Motivation) หรื อ สิง่ ที่ทำให้ เกิดควำมพึงพอใจในงำน (Satisfies)
ควำมก้ ำวหน้ ำส่วนตัว (Personal Growth)
กำรยกย่อง (Recognition)
ลักษณะงำน (Work Content)
ควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
ควำมสำเร็จ (Achievement)
ควำมก้ ำวหน้ ำ (Advancement)

ปั จจัยอนำมัย (Hygiene Factors) หรื อ สิง่ ที่ทำให้ เกิดควำมไม่พงึ พอใจในงำน (Dissatisfies)
นโยบำยบริษัท (Company Policies)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Relations)
กำรบังคับบัญชำ (Supervision)
ควำมมัน่ คงในงำน (Job Security)
สภำพกำรทำงำน (Working Conditions) ค่ำตอบแทน (Pay)

ความไม่
พึงพอ
ใจในงาน
(Job
Dissatisfaction)

ภาพประกอบ 3 ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ตามทฤษฎีของเฟรเดอริค เฮอร์สเบอร์ก
กลุ่มทฤษฎีที่เน้ นกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories of Motivation)
กลุ่มทฤษฎีน้จี ะเน้นกระบวนการให้ความสาคัญกับเรื่องทีเ่ กีย่ วกับความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ จะมี
ส่วนในการจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเป็นอย่างมาก เนื้อหาในการจูงใจมักจะมีรากฐานมาจากลัทธิ
สุขนิยมหรือทฤษฎีกฏแห่งกรรมซึง่ เชื่อว่าบุคคลนัน้ พยายามสร้างพฤติกรรมทีท่ าให้เขาเกิดความสุข
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สนุกสนานและได้รบั ความเจ็บปวดน้อยทีส่ ุดกลุ่มนี้ ได้แก่ ทฤษฎีความคาดหวังของวิคเตอร์ วรูม
และทฤษฎีความเสมอภาคของ เจ สเตซี อาดามส เป็นต้น
ทฤษฎีความคาดหวังในการจูงใจหรือทฤษฎี VIE ของวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom. 1964)
กล่าวว่า บุคคลจะประพฤติหรือกระทาเมื่อรูว้ า่ การกระทานัน้ จะนาไปสู่เป้าหมายทีต่ อ้ งการแรงจูงใจ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผลทีเ่ กิดขึน้ จากรางวัลทีม่ อี ยู่ รางวัลจะถูกนาไปใช้เป็นสิง่ จูงใจกลุม่ หรือ
บุคคลนัน้ ให้ปฏิบตั งิ าน ทฤษฎีน้ีมปี ระโยชน์ในการอธิบายพฤติกรรมของคนในการทางาน ทัง้ ยังให้
แนวคิดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนการทางานของพนักงาน โดยค่าตอบแทนการทางานของ
พนักงานทีก่ าหนดจะต้องมีจานวนทีเ่ หมาะสมกับความคาดหวังของลูกจ้างหรือพนักงานทีท่ างานให้
องค์กร ทฤษฎีน้ีมแี นวคิดเกีย่ วกับประชาชน Cogniton ซึง่ เป็นเรื่องของความคิดความเชื่อ ซึง่
นักจิตวิทยาเคอร์ท เลวิน (Kurt Levin) และเอ็ดวาร์ด โทลแมน (Edward Tolman) ได้เสนอไว้และมี
ความคิดพืน้ ฐานทีว่ า่ มนุษย์ยดึ เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Rational – Economic Man)
ทฤษฎีน้ีมแี นวคิดสาคัญ 3 ประการ คือ
1. จานวนทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็นความชอบ (Valence)
2. ความเป็นเครื่องมือ (Instrumentality)
3. ความคาดหวัง (Expectancy)
สมมติฐานพืน้ ฐานในทฤษฎี VIE คือ การเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะสัมพันธ์อย่างมี
กฎเกณฑ์กบั สภาพทางจิตวิทยา ซึง่ จะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเดียวกันกับพฤติกรรม
สาหรับแนวความคิด 3 ประการทีก่ ล่าวมาพออธิบายได้ดงั นี้
จานวนทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็นความชอบ (Valence) หมายถึงระดับความมากน้อยของ
ความชอบหรือการเห็นในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลทีจ่ ะได้จากการกระทา ดังนัน้ ประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับ Valence คือ ค่านิยม สิง่ จูงใจ ทัศนคติและอรรถประโยชน์ทค่ี าดหวัง Valence จะมีค่า
เป็นศูนย์เมื่อบุคคลไม่รสู้ กึ สนใจใยดีต่อผลลัพธ์ทจ่ี ะได้และมีค่าติดลบเมื่อบุคคลนัน้ ไม่อยากรับผลนัน้
เลย
ความเป็นเครื่องมือ (Instrumentality) ความเป็นไปได้หรือโอกาสของผลการปฏิบตั งิ าน
หรือผลลัพธ์ในระดับแรกจะทาให้ได้รบั ผลตอบแทนผลลัพธ์ในระดับต่อไป ซึง่ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผลการปฏิบตั งิ านกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ความคาดหวัง (Expectancy) ความเป็นไปได้ทก่ี ารกระทาหรือความพยายามโดยเฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่งจะนาไปสูผ่ ลลัพธ์นนั ้ ๆ
ในทัศนะของวรูมระดับการจูงใจของบุคคลขึน้ อยูก่ บั ผลคูณของ Valence กับความเป็น
เครื่องมือและความคาดหวังและหากบุคคลกระทาการหลายอย่างก็เอาระดับการจูงใจทีห่ าได้มา
รวมกันก็จะได้พลังในการจูงใจ
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ทฤษฎีความเสมอภาค เจ สเตซี อาดามส (J. Stacy Adams. 1975) : มีพน้ื ฐานมาจาก
ทฤษฎีความไม่สอดคลองของประชาชน (Cognitive Dissonance Theory) และทฤษฎีแลกเปลีย่ น
(Exchange Theory) ทฤษฎีความเสมอภาคนี้กล่าวว่าการทุ่มเทในการปฏิบตั งิ านและความพึงพอใจ
นัน้ เป็นเรื่องของความเสมอภาค (หรือไม่เสมอภาค) ซึง่ บุคคลรับรูใ้ นสถานการณ์ของการทางาน
หนึ่งๆ ความเสมอภาคจะมีอยูต่ ่อเมื่อบุคคลรับรูส้ ดั ส่วนของผลตอบแทนทีต่ นได้จากองค์กรกับสิง่ ที่
เขาทุ่มเทให้กบั องค์กร เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผลตอบแทนทีผ่ อู้ ่นื ได้จากองค์กรกับสิง่
ทีผ่ อู้ ่นื ทุ่มเทให้กบั องค์กรนัน้ เท่ากัน
ผลตอบแทนทีต่ นได้จากองค์กร
=
ผลตอบแทนทีผ่ อู้ ่นื ได้จากองค์กร
สิง่ ทีต่ นได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
สิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
และในทางตรงกัน ข้ามความไม่เสมอภาคอาจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ว่าสัดส่วนของผล
ตอบแททีต่ นได้จากองค์กรกับสิง่ ที่ตนทุ่มเทให้กบั องค์กรกับสัดส่วนของผลตอบแทนที่ผู้อ่นื ได้จาก
องค์กรกับสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ทุ่มเทให้กบั องค์กรนัน้ ไม่เท่ากัน
ผลตอบแทนทีต่ นได้จากองค์กร
<
ผลตอบแทนทีผ่ อู้ ่นื ได้จากองค์กร
สิง่ ทีต่ นได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
สิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
หรือ
ผลตอบแทนทีต่ นได้จากองค์กร
>
ผลตอบแทนทีผ่ อู้ ่นื ได้จากองค์กร
สิง่ ทีต่ นได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
สิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ได้ทุ่มเทให้กบั องค์กร
ในการประเมินของบุคคลไม่วา่ จะเป็นผลตอบแทนทีไ่ ด้หรือสิง่ ทีท่ ุ่มเทให้กบั องค์กรนัน้ ต่าง
ก็ขน้ึ อยูก่ บั การรับรู้ (Perception) ของบุคคลทัง้ สิน้ ดังนัน้ การรับรูใ้ นสัดส่วนของผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
หรือสิง่ ทีท่ ุ่มเทลงไปจึงอาจเหมือนหรือแตกต่างไปจากบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกันนัน้ สาหรับ
ปจั จัยทีพ่ จิ ารณาวาเป็นสิง่ ทีท่ ุ่มเทให้กบั องค์กร ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางสังคม
ตาแหน่งในองค์กร คุณสมบัตทิ ด่ี ี ปริมาณและคุณภาพของการทางาน เป็นต้น ส่วนปจั จัยทีถ่ อื ว่าเป็น
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน สถานภาพ การเลื่อนชัน้ เลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น เมื่อ
บุคคลรับรูว้ า่ สัดส่วนดังกล่าวไม่เสมอภาคเขาก็จะพยายามทาให้เกิดความเสมอภาคโดยอาจ
เปลีย่ นแปลงผลตอบแทนทีไ่ ด้ แทรกแซงบุคคลอื่นหรือพยายามเปลีย่ นแปลงในบุคคลอื่นหรืออาจถึง
ขันละทิ
้
ง้ งานได้
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจจะเห็นว่า
ทฤษฎีทุกๆ ทฤษฎีจะกล่าวถึงผลตอบแทน รางวัล ค่าจ้าง เงินเดือน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
เป็นต้น ซึง่ ทาให้เห็นว่าผลตอบแทนเป็นส่วนสาคัญทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทางานนัน้ ๆ สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดีตามทีอ่ งค์กรตัง้ เป้าหมายไว้ ดังนี้ผวู้ จิ ยั จึงขออธิบาย “ผลตอบแทน” เพื่อเป็นส่วน
ขยายและสนับสนุนรวมทัง้ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนว่า “ผลตอบแทน” หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไร
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หลักเกณฑ์สาคัญของค่าตอบแทน ขันตอนในการท
้
าให้เกิดความยุตธิ รรมในกระบวนการจัดการ
ค่าตอบแทน เครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน การสร้างให้เกิดความยุตธิ รรมในองค์กร การ
ประเมินค่างาน การสร้างความยุตธิ รรมภายนอก มีความสาคัญต่อพนักงานและองค์กรอย่างไร

3. แนวคิ ดเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
อนันตชัย คงจันทร์ (อ้างถึงใน จุไรรัตน์ สุวรรณพิทกั ษ์. 2548)ผลตอบแทนเป็นกลไกที่
สาคัญทีส่ ุดในการทีจ่ ะดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มคี วามสามารถทีจ่ ะช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย
ผลตอบแทน (Compensation) ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ คือ
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนทีม่ ากทีส่ ุดคือผลตอบแทนหลัก (Base Compensation) ส่วนใหญ่ได้รบั
เป็นประจา – เงินเดือน ค่าจ้างรายสัปดาห์
ส่วนที่ 2 ผลตอบแทนจากผลการทางานทีด่ ี เนื่องจากพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดเี รียกว่า
แรงจูงใจ (Incentives) – โบนัส การแบ่งปนั กาไร
ส่วนที่ 3 ผลประโยชน์อ่นื ๆ (Benefits) บางครัง้ เรียกว่าผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect
Compensation) – การประกันสุขภาพ วันหยุด ผลตอบแทนการว่างงาน ส่วนผลตอบแทนอื่นๆ
เรียกว่าผลประโยชน์พเิ ศษซึง่ จะมีให้เฉพาะผูบ้ ริการระดับสูง เช่น รถยนต์ประจาตาแหน่งพร้อม
คนขับ ทีจ่ อดรถพิเศษ สมาชิกสโมสร
หลักเกณฑ์สาคัญของค่าตอบแทน
1. ความยุตธิ รรมภายในและภายนอก (Internal VS External Equity)
ความยุตธิ รรมในสายตาพนักงานมี 2 รูปแบบ
1. เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการจ่ายเงินของบริษทั
2. เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการจ่ายเงินของบริษทั อืน่ ๆ ทีจ่ ่ายให้กบั พนักงาน
ทีท่ างานในหน้าทีเ่ ดียวกัน
สาหรับภายในและภายนอกมีรปู แบบ 2 ชนิด
1. พนักงานเปรียบเทียบว่าสิง่ ทีท่ มุ่ เทให้กบั บริษทั นัน้ ได้รบั ผลตอบแทนคุม้ ค่า
หรือไม่ และยังเปรียบเทียบว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้ทพ่ี นักงานคนอื่นๆ ทีท่ างานลักษณะคล้ายคลึงกัน
ได้รบั เท่ากันหรือไม่ ถ้าได้รบั เท่ากันก็จะพอใจถือว่าบริษทั ให้ความยุตธิ รรม
2. การจ่ายผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมจะถูกกาหนดไว้ทจ่ี ุดซึง่ ปริมาณของแรงงานทีม่ ี
อยูใ่ นตลาดแรงงานเท่ากับปริมาณความต้องการของแรงงานในท้องตลาด โดยพนักงานจะคิดว่าการ
จ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมนัน้ จะมาจากการทีบ่ ริษทั จ่ายในอัตราทีพ่ นักงานคิดว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานทีท่ า
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2. การจ่ายค่าตอบแทนคงทีห่ รือแปรได้ (Fixed VS Variable Pay)
การจ่ายค่าตอบแทนแบบคงทีส่ ่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนแบบนี้
จะทาให้พนักงานรูส้ กึ มั ่นคง ไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไรนอกจากหน้าทีข่ องตนเอง ส่วนค่าตอบแทนแบบ
ั ค่าตอบแทนแบบนี่จะทาให้พนักงานกระตือรือร้นใน
แปรได้ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปของโบนัส เงินปนผล
การทางานเพื่อให้บริษทั มีกาไรสูงสุด
3. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานหรือในฐานะสมาชิกขององค์กร (Traditional Price
Rate Plan VS Sales Commission)
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะอยูใ่ นรูปของค่าจ้างต่อชิน้ (Traditional Price
Rate Plan) เป็นการจ่ายตามจานวนชิน้ งานทีผ่ ลิตได้ และค่านายหน้าจากการขาย (Sales
Commission) รูปแบบอื่นๆ ทีม่ กี ารจ่ายโดยยึดถือผลงาน เช่น การให้รางวัลพนักงานดีเด่นสร้าง
ชื่อเสียงให้บริษทั พนักงานทีไ่ ม่เคยลา – ขาดงาน หรือพนักงานทีใ่ ห้คาแนะนาในการประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้บริษทั ในฐานะสมาชิกขององค์กร พนักงานจะได้รบั ผลตอบแทนจานวนเท่าๆ กันให้กบั
พนักงานทุกคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งเดียวกัน ตราบเท่าทีผ่ ลงานของพนักงานทุกคนอยูใ่ นระดับทีน่ ่า
พอใจ โดยการให้ความสาคัญของผลงานหรือในฐานะสมาชิกของพนักงานขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมของ
องค์กรและความเชื่อของบผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูก้ ่อตัง้ บริษทั
4. การจ่ายค่าตอบแทนตามงานหรือตามตัวบุคคล (Job VS Individual Pay)
ในสมัยก่อนระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามงานนัน้ จะตีค่าตามความสาคัญของตัว
งานและจะกาหนดผลตอบแทนตามความสาคัญของตัวงาน แต่ในปจั จุบนั จะใช้การจ่ายค่าตอบแทน
ตามตัวบุคคลมากขึน้ โดยจะจ่ายตามความรู้ (Knowledge – Based) หรือตามทักษะ (Skill – Based)
ความสามารถของแต่ละบุคคล
5. การจ่ายค่าตอบแทนหลายระบบหรือระบบเดียว (Elitism VS Egalitarianism)
การจ่ายค่าตอบแทนหลายระบบจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างกันไปตาม
ตาแหน่งงานหรือลาดับชัน้ งาน อาทิเช่น คนเงินเดือนสูงก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าคนเงินเดือน
ต่ากว่า ส่วนการจ่ายผลตอบแทนระบบเดียวจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนทีท่ ุกอย่างจะอยูภ่ ายใต้
โครงสร้างเดียวกันหมดไม่วา่ จะเงินเดือนสูงหรือต่าก็จะมีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าๆ กัน
6. การจ่ายผลตอบแทนต่ากว่าหรือสูงกว่าค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน (Below –
Market VS Above – Market Compensation)
การจ่ายค่าตอบแทนต่ากว่าหรือสูงกว่าค่าตอบแทนในตลาดแรงงานมีความสาคัญ
คือ
1. ผลตอบแทนของพนักงานจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดึง
พนักงานจากบริษทั อื่นๆ เข้ามาร่วมทางาน ความพึงพอใจต่อรายได้ของพนักงานนัน้ จะมี
ความสัมพันธ์กบั จานวนเงินทีพ่ นักงานได้รบั หากพนักงานไม่พอใจในรายได้ของตนนัน้ บริษทั ก็จะ
ประสบปญั หาพนักงานลาออกเป็นประจา
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2. ทางเลือกดังกล่าวมีผลต่อองค์ประกอบของต้นทุน การเลือกจ่ายค่าตอบแทนสูง
กว่าตลาดแรงงาน จะทาให้บริษทั สามารถจ้างพนักงานทีม่ คี วามสามารถสูงๆ เข้ามาร่วมงานและลด
อัตราการลาออกของพนักงานด้วย
7. การจ่ายผลตอบแทนในรูปตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน (Monetary VS
Nonmonetary)
การจ่ายผลตอบแทนทีม่ ใิ ช่ตวั เงินมักจะหมายถึงสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น งานที่
น่าสนใจท้าทายความสามารถ การได้รบั การยอมรับจากสังคม การมีหน้าทีก่ ารงานทีม่ ั ่นคง ในขณะที่
ผลตอบแทนในรูปตัวเงินก็คอื เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ ในรูปของเงิน หรือสามารถเปลีย่ นเป็นเงิน
ได้ เช่น หุน้ หรือ เงินบาเหน็จบานาญในอนาคต
ดังนัน้ การจ่ายเงินผลตอบแทนยังคงมีความสาคัญมาก หากแต่วา่ Nonmonetary
Rewards ก็จะเข้ามามีส่วนอย่างมากในการให้กาลังใจต่อพนักงานทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานต่อไป
จึงควรจะต้องกาหนดสัดส่วนของค่าตอบแทนในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้เหมาะสม
8. การจ่ายค่าตอบแทนแบบเปิดเผยหรือปกปิด (Open VS Secret Pay)
องค์กรจะมีความแตกต่างกันในการสื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับค่าตอบแทนพนักงาน ใน
องค์กรบางแห่งจะใช้นโยบายปกปิดค่าตอบแทน เงินเดือนให้เป็นความลับเปิดเผยไม่ได้หากผูใ้ ดขัด
ขืนจะถือว่าผูน้ นั ้ กระทาผิดกฎบริษทั ในขณะทีบ่ างองค์กรถือว่าเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทนเป็นเรื่อง
โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลสู่สงั คมภายนอกด้วย แต่องค์กรบางแห่งนาทัง้ สองแบบมาผสมผสาน
กันโดยมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องช่วงเงินเดือนเท่านัน้
9. การรวมอานาจหรือการกระจายอานาจ (Centralization VS Decentralization)
การรวมอานาจจะเป็นระบบการรวมอานาจจะอยูท่ ศ่ี นู ย์กลาง การตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการเลือกวิธกี ารจ่ายผลตอบแทนมักจะมาจากฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ของสานักงาน
ใหญ่ ในระบบการกระจายอานาจการตัดสินใจจะกระจายไปสู่ผจู้ ดั การแต่ละฝา่ ยแต่ละแผนกเป็นผู้
ตัดสินใจ
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1. การวิเคราะห์งาน

2. การบรรยายงาน

3. การกาหนดคุณสมบัติ

ั ยผลตอบแทน
การกาหนดปจจั
4. กำรประเมินค่าของงานทัง้ หมด
ทุกงานโดยใช้ระบบการประเมิน
ั ยทีก่ าหนด
ตามปจจั

5. การเรียงลาดับงานตาม
ความสาคัญ
6. การแบ่งงานออกเป็น Job
Grade (Grade Level)
การสารวจตลาดเพื่อ
พิ จารณาการเท่าเทียมกัน

1. สารวจตลาดโดยการใช้
Benchmarking
2. การกาหนดนโยบายการ
จ่ายผลตอบแทน
เกณฑ์ในการจ่ายเช่น
ประสบการณ์ ความรู้ ผลงาน
อาวุโส

การเท่าเทียมภายในบุคคล
ผลตอบแทนรายคน

ภาพประกอบ 4 ขันตอนในการท
้
าให้เกิดความยุตธิ รรมในกระบวนการจัดการค่าตอบแทน
ทีม่ า : จุไรรัตน์ สุวรรณพิทกั ษ์. (2548). แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั เค-เทค คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน).หน้า 56.
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ประเภทของค่าตอบแทน
จากการศึกษาพบว่า มีนกั วิชาการได้แบ่งประเภทของค่าตอบแทนไว้ในหลายรูปแบบซึง่
ความหมายในภาพรวมมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน ดังนี้
กาธร ประสพสุขโชคมณี , ประเสริฐ ประสพสุขโชคมณีและสุภาพร พิศาลบุตร (2547 : 2)
ได้แบ่งค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน (Financial Compensation) พิจารณาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด
คือ
1.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางตรง (Direct Financial Compensation)
ประกอบด้วย สิง่ ตอบแทนทีล่ กู จ้างได้รบั ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และค่านายหน้าการขาย
1.2 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Financial Compensation) ได้แก่
บริการและประโยชน์นอกเหนือจากค่าตอบแทนทางตรงทีล่ กู จ้างได้รบั เช่น การประกันสุขภาพและ
ชีวติ ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ทางสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น
2. ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน (Non – Financial Compensation) ประกอบด้วย สิง่ ที่
ทาให้ลกู จ้างมีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั การทางานในองค์กรหรือกิจการของนายจ้าง ซึง่ พิจารณาแบ่งได้
เป็น 2 ชนิด คือ
2.1 ตัวงาน (The Job) ลักษณะของงานทีท่ าให้ลกู จ้างพึงพอใจ เช่น งานทีน่ ่าสนใจ
ความท้าทายของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง ความภาคภูมใิ จในการทางาน
เป็นต้น
2.2 สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของงาน (Job Environment) ได้แก่ นโยบาย
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม การบังคับบัญชาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีมงาน สภาพการทางานทีส่ ะดวกสบาย
การยืดหยุน่ เวลาทางาน การมีส่วนร่วมในงาน เป็นต้น
มอนดีแ้ ละโน (Mondy, R.W; & Noe, R.M. 2005 : 284 – 285) ได้แบ่งประเภทของ
ค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน (Financial Compensation) เป็นค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเป็น
เงินหรือสามารถตีค่าเป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือเป็นตัวเงินให้แก่ลกู จ่าง แบ่งย่อยได้เป็น 2
รูปแบบ คือ
1.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางตรง (Direct Financial Compensation) ซึง่
ประกอบด้วย
 เงินเดือน (Salaries) หมายถึง จานวนเงินทีล่ กู จ้างได้รบั เป็นการตอบแทน
การปฏิบตั งิ าน ถือเป็นเกณฑ์การจ่ายเหมาเป็นเดือน และถือเป็นรายได้ประจา โดยไม่คานึงถึง
ชั ่วโมงการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปลีย่ นแปลง

23
1.2 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Financial Compensation;
Benefits) เป็นรางวัลทีใ่ ห้แก่พนักงาน หรือประโยชน์เกือ้ กูลทีบ่ ริษทั จัดให้กบั พนักงาน เนื่องจาก
พนักงานเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดึงดูด รักษาและจูงใจพนักงาน
2. ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน (Non – Financial Compensation) ค่าตอบแทนรูปแบบ
นี้จะมาจากงานทีพ่ วกเขาทา หรือสภาพแวดล้อมจากการทางาน ได้แก่
2.1 ตัวงาน (The Job) ประกอบด้วย
 ทักษะทีห่ ลากหลาย (Skill Variety) งานทีป่ ฏิบตั เิ รียกร้องความต้องการ
ระดับความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ทักษะหลากหลายแค่ไหนเพียงใด เพื่อผูป้ ฏิบตั จิ ะได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถหลายชนิดทีต่ นมี
 เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) งานทีป่ ฏิบตั ติ อ้ งการระดับแห่ง
ความสาเร็จสมบูรณ์ในตัวเองมากน้อยเพียงใด
 ความสาคัญของงาน (Task Significance) ระดับผลกระทบของงานทีม่ ผี ล
ต่อผูอ้ ่นื ถือว่าเป็นความสาคัญของงาน
2.2 สภาพแวดล้อมในงาน (The Job Environment)
 นโยบายทีใ่ ช้ (Sound and Policies) นโยบายทรัพยากรบุคคลต้องได้รบั
การพิจารณาอย่างรอบคอบ การละเลยพนักงานหรือการใช้นโยบายทีเ่ ข้มงวดมากไปนัน้ จะส่งผลต่อ
ทัง้ องค์กรและพนักงาน ความสามารถของพนักงาน องค์กรทีจ่ ะประสบความสาเร็จได้ตอ้ งอาศัย การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกคนต้องมีความสามารถในการทางานทีเ่ หมาะสม
 เพื่อนร่วมงานทีร่ ใู้ จ (Congenial Co – Worker) คนส่วนใหญ่ตอ้ งการการ
ยอมรับในกลุ่มและเป็นกลุ่มงานทีส่ ามารถทางานร่วมกันได้
 สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Condition) สถานทีท่ างานที่
ปลอดภัยและเอือ้ ต่อสุขภาพอนามัยทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจในการทางานของลูกจ้าง การลดหย่อน
การทางานต่อสัปดาห์ การแบ่งงาน การทางานนอกเวลาและการเกษียณอายุ
จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ค่าตอบแทนทีเ่ กิดจากการ
ทางานโดยรวมนัน้ แบ่งการให้ค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน (Financial
Compensation) และค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน (Non – Financial Compensation)
เครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Tools)
หลายๆ องค์กรมีการนาวิธกี ารต่างๆ มากมายในการกาหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
เพื่อทีจ่ ะค้นหาระบบการจ่ายผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและสามารถดึงดูด (Attract) รักษา (Retain) และจูง
ใจ (Motivate) ให้พนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรโดยทีอ่ งค์กรจะต้องสามารถควบคุมต้นทุน
แรงงานได้ดว้ ย วิธกี ารใหญ่ๆ ทีจ่ ะพอสรุปได้มดี ว้ ยกัน 2 ประการ
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1. การจ่ายค่าตอบแทนตามงาน (Job – Based Approach) เป็นการจ่ายผลตอบแทน
แบบดัง้ เดิมคือ กาหนดให้งานแต่ละงานมีหน้าทีต่ ่างกันไป และพนักงานทีเ่ ข้ามารับหน้าทีน่ นั ้ ๆ จะ
ได้รบั ผลตอบแทนตามงานทีท่ าปกติแล้วงานทีส่ าคัญกว่างานอื่นๆ มักจะจ่ายผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
งานทีส่ าคัญรองๆ ลงไป
2. การจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะ (Skill – Based Approach) เป็นวิธกี ารทีค่ ่อนข้าง
ซับซ้อนโดยจะพิจารณาผลตอบแทนให้แก่พนักงานตามความสามารถและทักษะการทางานหลายๆ
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ทัง้ นี้จะไม่ยดึ ติดเฉพาะตาแหน่งงานเพียงอย่างเดียว
การสร้างให้เกิดความยุตธิ รรมภายในองค์กร : การประเมินค่างาน (Achieving Internal
Equity : Job Evaluation)
การประเมินค่าของงาน (Job Evaluation) ซึง่ ประกอบด้วย 6 ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1 ทาการวิเคราะห์งาน (Comdex Job Analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูลถึงลักษณะงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยหาข้อมูลได้จากการ
สัมภาษณ์พนักงาน หรือใช้แบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 2 เขียนใบพรรณนางาน (Write Job Description)
ลักษณะงานจะถูกเขียนขึน้ มาโดยจะอธิบายถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละงาน
ขัน้ ตอนที่ 3 กาหนดคุณสมบัตสิ าคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ (Determine Job
Specifications)
Job Specifications ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยคุณสมบัตขิ องพนักงานซึง่ จะถูกดึงมาตา
มลักษณะของงาน ได้แก่ ประสบการณ์และจานวนปีทเ่ี คยทางานมา ความรู้ การศึกษา การฝึกอบรม
พิเศษ เป็นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินค่าของงานโดยใช้ระบบทีก่ าหนดไว้ (Rate Worth of all Job Using
Predetermined System)
ลักษณะของงานและคุณสมบัตขิ องงานจะถูกนาไปใช้เป็นปจั จัยในการกาหนดหรือ
ประเมินค่าของงานแต่ละงาน วิธกี ารประเมินทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากองค์กรต่างๆ มากทีส่ ุด คือ Point
Factor System เป็นการใช้ปจั จัยค่าตอบแทน (Compensable Factors) โดยปจั จัยทีม่ กั จะถูกนามา
ประเมินค่าคือ ระดับความรู้ ถ้ายิง่ มีความรูส้ งู เงินเดือนหรือผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วย องค์กร
ส่วนใหญ่จะใช้ Compensable Factors ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางคือระบบ Point Factor
System 2 ระบบ ได้แก่
Hay Guide Chart Profit Method – จะใช้ Compensable Factor 3 ชนิดในการประเมิน
ค่าของงานได้แก่
1. ความรู้ (Know How)
2. การแก้ปญั หา (Problem – Solving)
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3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability)
MAM – จะแบ่ง Compensable Factors ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ทักษะ (Skill)
2. ความพยายาม (Effort)
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
4. สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Conditions)
ทัง้ 2 ระบบ แต่ละ Compensable Factors จะถูกกาหนดค่าคะแนนไว้ ยิง่ ปจั จัยใดมี
ความสาคัญมากก็จะถูกกาหนดค่าสูงๆ หากปจั จัยใดมีความสาคัญน้อยตัวเลขทีถ่ ูกกาหนดก็จะต่า
ขัน้ ตอนที่ 5 สร้างลาดับของงาน (Create a Job Hierarchy)
ลาดับขันของงาน
้
Job Hierarchy คือรายชื่อของงานแต่ละงานทีถ่ ูกตัดเรียงลาดับไว้
ตามการประเมินค่าของงานจากมากทีส่ ุดไปถึงน้อยทีส่ ุด
ขัน้ ตอนที่ 6 การแบ่งแยกงานตามลาดับขันคะแนน
้
(Classify Job by Grade Level)
งานทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันจะถูกจัดให้อยูใ่ นเกรดเดียวกัน ซึง่ จะมีความสาคัญของงาน
ทีใ่ กล้เคียงกันและการจ่ายผลตอบแทนก็จะอยูใ่ นช่วงใกล้เคียงกัน
Job Evaluation ถูกจัดทาขึน้ เป็นการภายในเท่านัน้ ทังนี
้ ้ไม่ได้คานึงถึงอัตราค่าจ้างใน
ตลาดแรงงานหรือประเมินจากตัวงานเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ประเมินตัวพนักงานทีจ่ ะเข้ามา
ทางานแต่อย่างใด
การสร้างความยุตธิ รรมภายนอก : สารวจตลาด (Achieving External Equity : Market
Surveys)
หัวข้อเรื่องทีใ่ ช้ในการสารวจตลาดคือ การจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน วัตถุประสงค์
ของการทาการสารวจคือ การกาหนดช่วงฐานเงินเดือน (Pay Range) สาหรับงานในแต่ละลาดับขัน้
การใช้การสารวจตลาดเพื่อนจะเชื่อมโยงผลจากการประเมินงาน (Job Evaluation Result) ให้เข้า
กับระดับเงินเดือนหรือค่าจ้างในตลาด โดยจะเกีย่ วข้องกับขันตอน
้
2 ขันตอน
้
การกาหนดมาตรฐาน (Benchmarking)
องค์กรส่วนใหญ่จะกาหนดมาตรฐานหรืองานหลัก (Key Jobs) ซึง่ เป็นงานทีค่ ล้ายคลึง
กันหรือสามารถเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ และตรวจสอบเงินเดือนเพื่อเทียบเคียงและกาหนดอัตรา
จ้างให้ใกล้เคียงกับอัตราตลาดส่วนใหญ่
การกาหนดนโยบายเงินเดือน (Establishing a Pay Policy)
เนื่องจากค่าจ้าง เงินเดือนในตลาดแรงงานมีความแตกต่างกันอย่างมาก องค์กรจะต้อง
ตัดสินใจวางนโยบายค่าจ้างขององค์กรโดยการกาหนดตาแหน่งของตัวเองไว้ทไ่ี หนในตลาด
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4. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร
ความหมายของความภักดี
โบและสก็อต (Peter M. Blau; & W.Reichard Scotts.1962:165) กล่าวว่า ความภักดี
หมายถึง ความรูส้ กึ และการแสดงออกซึง่ ความรูส้ กึ เคารพต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยชีใ้ ห้เห็นว่าผลผลิต
ของคนงานมีส่วนสัมพันธ์เป็นอย่างมากต่อความภักดีจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสะดวกในการสั ่ง
การและง่ายพอทีจ่ ะกระตุน้ ให้ลกู น้องทางานมากขึน้
เชสเตอร์ เบอร์นาร์ด (Chester Bernand.1938:84) ได้เห็นความสาคัญต่อความภักดี
มานานแล้ว โดยกล่าวว่า ความเต็มใจของบุคคล เป็นปจั จัยสาคัญในองค์กร ความภักดี (Loyalty)
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Solidarity) ขวัญและกาลังใจ (Esprit de corps) และความเข้มแข็ง
(Strength) เป็นต้น โดยให้ขอ้ สังเกตว่าแม้ความภักดีจะมีความสาคัญแต่กไ็ ด้รบั ความยอมรับเพียง
เล็กน้อย ว่าเป็นเงื่อนไขสาคัญในองค์กร
เกีย่ วกับความภักดีของครูต่อผูใ้ หญ่ ฮอยและวิลเลีย่ ม (Hoy and Williams) ได้ศกึ ษา
ความภักดีของครูต่อผูใ้ หญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยได้พฒ
ั นาเครื่องมือขึน้ จากการปรับปรุง
แบบสอบถามของ เบลาและสกอตและของ เมอร์เรย์และคอเร็นบลัม (Murray and Correnblem)
ต่อมา ฮอยและรีส์ (Hoy and Rees) ได้ใช้เครื่องมือนี้ศกึ ษา ความภักดีของครูใหญ่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา หลังจากนัน้ ฮอยและคณะก็ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของครูและ
พฤติกรรมของครูใหญ่ พฤติกรรมของครูใหญ่ทศ่ี กึ ษาคือ
1. พฤติกรรมแบบริเริม่ เสริมสร้าง
2. พฤติกรรมแบบถนอมน้าใจ
3. ความเป็นอัตตาธิปไตย
4. ความสามารถในการผลักดัน
5. ความมีอารมณ์ไม่เอนเอียง
จอห์นสันและเวนเนเบิล (Johnson & Venable. 1938) ได้ใช้เครื่องมือแบบเดียวกันศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของครูต่อครูใหญ่ ทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากับ
พฤติกรรมการใช้กฎระเบียบและความสัมพันธ์กบั หน่วยเหนือของครูใหญ่
องค์ประกอบของความภักดี
ความภักดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Behavioral aspect) ความรูส้ กึ
(Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect)
เครื่องชีว้ ดั ความภักดีจาแนกเป็นด้านได้ดงั นี้ (Hoy & Rees; 1974:274-275)
1) ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Behavioral aspect)
 ความไม่อยากย้ายไปจากหัวหน้า
 ความต้องการทีจ่ ะย้ายตามหัวหน้า เมื่อหัวหน้าย้ายไปทีอ่ ่นื
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2) ด้านความรูส้ กึ (Affective aspect)
 ความรักทีจ่ ะทางานกับหัวหน้า
 ความพึงพอใจในหัวหน้า
3) ด้านการรับรู้ (Cognitive aspect)
 ความเชื่อมั ่นและไว้วางใจในหัวหน้า
 ความเชื่อถือในหัวหน้าแม้คนอื่นจะมีปฏิกริ ยิ าต่อการตัดสินใจของหัวหน้า
 ความรูส้ กึ ว่าหัวหน้ายินดีรบั ผิดชอบแทนเมื่อตัวเองบกพร่อง
 ความรูส้ กึ โดยตรงว่ามีความภักดีต่อหัวหน้า
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปว่าความภักดีมคี วามสาคัญต่อองค์กร กล่าวคือ ถ้า
พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรแล้วจะทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต้องการเห็นองค์กรบรรลุ
เป้าหมายและแม้เมื่อองค์กรกาลังอยูใ่ นฐานะวิกฤติอนั เนื่องจากปจั จัยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจตกต่า
พนักงานก็จะช่วยกันแก้ไขปญั หาตามแต่ละหน้าทีท่ จ่ี ะสามารถช่วยได้โดยไม่คดิ จะลาออกไปหางาน
ใหม่

5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ข้ามชาติ ญี่ปนุ่
ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทย มีความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ และอบอุ่นมายาวนานกว่า 600 ปี
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทยได้จดั งานฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต นอกจากนัน้ ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
ก็เติบโตแน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจากการขยายตัวกิจการของบริษทั ญี่ปนุ่ ในประเทศไทยนับแต่
ทศวรรษ 60 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากกระแสการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปนุ่ ทีเ่ ข้ามามาก
สืบเนื่องจากพืน้ ฐานอัตราแลกเงินเยนทีแ่ ข็งขึน้ ในตอนปลายทศวรรษ 80 โดยในปจั จุบนั จากข้อมูล
ของกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีจานวนนิตบิ ุคคลสัญชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย จานวน 3,079 บริษทั ซึง่ จากรายงานประจาปี 2553 ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand : BOI) เกีย่ วกับภาวะการลงทุนในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2553 มีโครงการลงทุนจากต่างชาติรวม 865 โครงการ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 10 และมีเงินลงทุนรวม 236,037 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 ส่วนใหญ่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
โดยประเทศญี่ปนุ่ เป็นประเทศทีม่ กี ารลงทุนในไทยสูงทีส่ ดุ ทัง้ จานวนโครงการและเงินลงทุน โดยใน
ปี พ.ศ. 2553 มีจานวน 363 โครงการ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37 เงินลงทุนรวม 104,422 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 35 และคิดเป็นร้อยละ 44 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทงั ้ สิน้ โดยมีโครงการสาคัญ
ได้แก่ โครงการผลิตชิน้ ส่วน Hard Disk Drive กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ กิจการเคมีภณ
ั ฑ์ และ
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
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ภาพประกอบ 5 มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย ปี 2553
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2553). รายงานประจาปี. หน้า 41.
โดยการลงทุน ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น ส่วน ในปี พ.ศ. 2553 มีการขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจานวนทัง้ สิ้น 132 โครงการ ในจานวน
คาขอรับการส่งเสริมทัง้ หมดนี้ ผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุนมีสญ
ั ชาติญ่ปี ุ่นเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
คือ สัญชาติไทย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และอื่นๆ ตามภาพทีแ่ สดงดังต่อไปนี้

ภาพประกอบ 6 สัดส่วนสัญชาติของผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2553
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2553). รายงานประจาปี. หน้า 45.
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการลงทุนของภาคธุรกิจเกือบ
ทุกสาขาของญี่ปุน่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยประเทศญี่ปนุ่ เป็นประเทศทีม่ มี ลู ค่าการลงทุนในประเทศไทยสูงทีส่ ุด
ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศไทย คือ ช่วยกระตุน้ ภาวะเศรษฐกิจให้ขยายตัวขึน้ และช่วยให้เกิดการจ้าง
งาน

6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ต่างประเทศ
พอร์ตเตอร์ สเตรีย (Porter Steers. 1973: 151-176) พบว่าหากองค์กรไม่สามารถสร้าง
ความรูส้ กึ มั ่นคงในการทางาน ก็จะเป็นสาเหตุให้พนักงานลาออก โอนย้ายออกไปจากองค์กร หรือไม่
อยากทางาน ซึง่ การแสดงออกโดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ
สเตรีย (Steers. 1922: 28) ทาการวิจยั พบว่า พนักงานโรงงาน 9 ใน 10 แห่ง อัตราการ
ลาออกจากงานมีความสัมพันธ์กบั ความรูส้ กึ ว่าองค์กรเป็นทีพ่ ง่ึ พิงได้ คือ ความพอใจในเงินเดือนและ
การเลื่อนตาแหน่ง
สโตนและพอตเตอร์ (เชาวลิต ตนานนท์ชยั . 2532; อ้างอิงจาก Stone;&Portor. 1977.
Motivation and Work Behavior) ทาการศึกษาลักษณะงาน และทัศนคติต่องานของพนักงานองค์กร
โทรศัพท์ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา พบว่าลักษณะงานทีพ่ นักงานปฏิบตั มิ คี วามสัมพันธ์ กับ
ทัศนคติทม่ี ตี ่องานในเรื่องอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง การเลื่อนขัน้ ปรับเงินเดือน โดยลักษณะของงานทีศ่ กึ ษา
มี 3 มิติ คือ ความหลากหลาย ความมีอสิ ระในงานและงานทีม่ โี อกาสสังสรรค์กบั ผูอ้ ่นื
งานวิ จยั ในประเทศ
วันทนา ทาตาล (2549) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการทางานของพนักงานในส่วน
สานักงานของบริษทั ญี่ปนุ่ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ต่อการทางานของ
พนักงานในส่วนสานักงานของบริษทั ญี่ปุน่ ในนิคมอุตสาหรรมภาคเหนือ ได้แก่ ปจั จัยสุขอนามัย คือ
ด้านนโยบายขององค์กร ด้านลักษณะการบังคับบัญชา และด้านค่ตอบแทนและสวัสดิการ และปจั จัย
ทีก่ ระตุน้ การทางาน คือ ด้านความสาเร็จ ด้านการยกย่อง ด้านลักษณะงานทีท่ า ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และด้านความเจริญเติบโต
ปจั จัยสุขอนามัยผูต้ อบแบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมในระดับมาก แต่มคี วามพึง
พอใจโดยรวมต่อปจั จัยเหล่านัน้ ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั ่นคง ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากและมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นเดียวกัน และด้านสถานภาพ ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญและมีความพึงพอใจในระดับเดียวกันคือระดับปานกลาง ส่วนปจั จัยด้าน

30
นโยบายขององค์กร ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก แต่มคี วามพึงพอใจต่อปจั จัยเหล่านี้ในระดับปานกลาง
ส่วนปจั จัยทีก่ ระตุน้ การทางานผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญโดยรวมในระดับมากแต่
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในทุกปจั จัย โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปจั จัย
ด้านความสาเร็จ ด้านความเจริญเติบโต ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านการยกย่อง
และด้านลักษณะงานทีท่ า ในระดับมาก ตามลาดับ แต่มคี วามพึงพอใจในปจั จัยด้านความรับผิดอบ
ด้านความสาเร็จ ด้านลักษณะงานทีท่ า ด้านการยกย่อง ด้านความเจริญเติบโตและด้าน
ความก้าวหน้าในระดับปานกลางตามลาดับ
จุไรรัตน์ สุวรรณพิทกั ษ์ (2548) ได้ศกึ ษาเรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั เค-เทค คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน) ซึง่ แรงจูงใจดังกล่าว
ประกอบด้วยแรงจูงใจทีเ่ ป็นตัวเงิน ในด้านเงินเดือนและรางวัล และแรงจูงใจทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน ในด้าน
ตัวงานและสวัสดิการ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 – 41 ปี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 1 – 3 ปี ในการ
ทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสาคัญของสถิตทิ ่ี 0.05 สรุปผลได้วา่
1. เพศ ระดับการศึกษาและอายุการทางานของพนักงานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ด้านผลตอบแทน
2. อายุและสถานภาพสมรสของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
3. แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงินด้านเงินเดือนและรางวัลของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
4. แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงินด้านตัวงานและสวัสดิการของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
วรพงษ์ เยาหะรี (2552) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของ
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ซึง่ ความจงรักภักดีนนั ้ ได้ทาการศึกษาทังหมด
้
3 ด้าน
คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ซึง่ พบว่า
1. เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานในปจั จุบนั มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน
2. เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงานในปจั จุบนั และ
อายุงานในปจั จุบนั ทีแ่ ตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
3. อายุ สถานภาพ ตาแหน่งงานในปจั จุบนั และอายุงานในปจั จุบนั แตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรในด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด
และทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์. (2544: 24-26) และศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
และคณะ (2539: 41-42) ทีก่ ล่าวถึงตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ทส่ี าคัญ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษาและรายได้ มาเป็นหลักในการวิจยั ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์
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ในส่วนของทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดของมอนดี้
และโน (Mondy, R.W;& Noe, R.M.) ทีไ่ ด้แบ่งประเภทของค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท คือ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน (Financial Compensation) ซึง่ แบ่งย่อยได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ค่าตอบแทน
ทีเ่ ป็นตัวเงินทางตรง (Direct Financial Compensation) ซึง่ ก็คอื เงินเดือน (Salaries) และ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Financial Compensation; Benefits) ก็คอื รางวัลทีใ่ ห้แก่
พนักงานเพื่อเป็นการดึงดูด รักษาและจูงใจพนักงาน และค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน (Non –
Financial Compensation) ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ตัวงาน (The Job) ประกอบด้วยทักษะที่
หลากหลาย (Skill Variety) เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) ความสาคัญของงาน (Task
Significance) และสภาพแวดล้อมในงาน (The Job Environment) ประกอบด้วย นโยบายทีใ่ ช้
(Sound and Policies) เพื่อนร่วมงานทีร่ ใู้ จ (Congenial Co – Worker) สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน (Working Condition) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้นาผลจากการวิจยั เรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั เค-เทค คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน) ของจุไรรัตน์
สุวรรณพิทกั ษ์ (2548) มาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามในส่วนของแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทน ทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงินด้านเงินเดือนและรางวัล และทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงินด้านตัวงานและ
สภาพแวดล้อมในงาน
ในส่วนของการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความภักดี ผูว้ จิ ยั ได้นาการศึกษาของฮอย
และรีส์ (Hoy ;& Rees) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเกีย่ วกับความภักดีของครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หลังจากนัน้ ฮอยและคณะก็ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของครูและพฤติกรรมของ
ครูใหญ่ จากการศึกษาได้พบว่า ความภักดีประกอบด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
(Behavioral aspect) ความรูส้ กึ (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive aspect) นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลจากการวิจยั เรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของบริษทั ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ของ วรพงษ์ เยาหะรี (2552) มาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
ในส่วนของความภักดีต่อองค์กรทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้าน
การรับรู้ จากทฤษฎีแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถนามา
กาหนดรูปแบบและขอบเขตของแบบสอบถามได้

บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นการศึกษา “แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ
ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

กำรกำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั (Population)
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นศึกษาพนักงานคนไทยทีท่ างานในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้ามา
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ี
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ หญ่และมีความหลากหลาย ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ ท้จริง
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มของพนักงานคนไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้า
มาดาเนินธุรกิจในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ มีทงั ้ หมด 6 จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร ซึง่ จากข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มีจานวนนิตบิ ุคคลสัญชาติญ่ปี นุ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2,318 บริษทั โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 1,857 บริษทั นครปฐม 13 บริษทั นนทบุร ี 58 บริษทั
สมุทรปราการ 216 บริษทั ปทุมธานี 154 บริษทั และ สมุทรสาคร 20 บริษทั
เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรทีแ่ น่นอน ดังนัน้ จึงคานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากการคานวณจากสูตรการ
คานวณแบบไม่ทราบประชากร โดยกาหนดความเชื่อมั ่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา. 2544:74) โดยใช้สตู รดังนี้

เมื่อ

n

=

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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=

E
P

q

แทนค่าสูตรได้ดงั นี้
n

ค่ า ปกติม าตรฐานที่ไ ด้ จ ากตารางการแจกแจง
แบบปกติ ม าตรฐานซึ่ ง ขึ้น อยู่ ก ับ ระดับ ความ
เชื่อมั ่นทีก่ าหนดคือ 95% ซึง่ มีค่าเท่ากับ 1.96
=
ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดหรือ
ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ท่ี 5 %
=
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดให้เท่ากับ 0.5
=
1-p หรือ 0.5

=

= 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่างแต่เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามบาง
ตัวอย่างอาจเกิดความไม่ส มบูร ณ์จ ึง ได้สารองเผื่อไว้ 15 ตัวอย่าง รวมเป็น ขนาดตัวอย่างทัง้ หมด
จานวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธกี ารเลือกตัวอย่างจะใช้วธิ ตี ามขันตอน
้
ดังนี้
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างเพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างอัน
เป็นตัวแทนของประชากรทัง้ หมด 400 คนโดยประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ การสุ่มจากพนักงานคน
ไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้ามาดาเนินธุรกิจในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขันตอนการสุ
้
่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
จานวน 6 จังหวัด ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 ใช้วธิ กี ารเลือกเขตทีจ่ ะทาการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรม จานวน 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ ปทุมธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจังหวัดนนทบุรแี ละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแี หล่ง
นิคมอุตสาหกรรม จึงได้เลือกสถานทีท่ เ่ี ป็นย่านธุรกิจ ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการแจกแบบสอบถาม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุร ี
สมุทราปราการ
ปทุมธานี
สมุทรสาคร

สถำนที่ที่ใช้ในกำรแจกแบบสอบถำม
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
อ.นครชัยศรี
อ.เมือง
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นิคมอุสาหกรรมสมุทรสาคร

ขัน้ ที่ 3 ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ ให้พนักงานคนไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ที่
เข้ามาดาเนินธุรกิจในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอบแบบสอบถามเท่านัน้ และเก็บ
ข้อมูลจนครบตามจานวน

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจยั ในครังนี
้ ้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
เครื่องมือ และกาหนดขันตอนในการสร้
้
างเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaires) ทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาลักษณะรูปแบบ วิธเี ขียนจากตารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
นามาใช้ในการสร้างแบบสองถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
2. พัฒนาแบบสอบถามตามความหมาย คานิยาม และทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. รูปแบบของแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) ได้แก่
1. เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง โดยระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scales)
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) จากการศึกษา
งานวิจยั ของจุไรรัตน์ สุวรรณพิทกั ษ์ (2548) เรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานบริษทั เค-เทค คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน) พบว่ามีการแบ่งช่วงอายุโดยแบ่งออกเป็น
4 ช่วง ได้แก่
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o 20 – 29 ปี
o 30 – 39 ปี
o 40 – 49 ปี
o 50 ปีขน้ึ ไป
3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี้
o ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
o ระดับปริญญาตรี
o สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้
o โสด
o สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
o หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านกับองค์กร ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ
(Ordinal Scale) จากการศึกษางานวิจยั ของจุไรรัตน์ สุวรรณพิทกั ษ์ (2548) เรื่อง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั เค-เทค คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน) พบว่ามี
การแบ่งช่วงระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านกับองค์กรโดยแบ่งออกเป็น
4 ช่วง ได้แก่
o ต่ากว่า 1 ปี
o 1 – 3 ปี
o 4 – 6 ปี
o มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป
6. รายได้ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) จากการศึกษา
งานวิจยั ของวรพงษ์ เยาหะรี (2552) เรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของบริษทั
ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) พบว่ามีการแบ่งช่วงรายได้ออกเป็น
4 ช่วง ได้แก่
o ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
o 10,001 – 25,000 บาท
o 25,001 – 40,000 บาท
o 40,001 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงานทังที
้ อ่ ยูใ่ น
รูปตัวเงินและไม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน โดยประกอบด้วยคาถามจานวน 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close – Ended Response Question) แบบ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดแบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยมีการกาหนดค่าระดับคะแนน ดังนี้
5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึง เห็นด้วย
3
หมายถึง เฉย ๆ
2
หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ร ะดับวัดข้อมูลแบบอัน ตรภาคชัน้
(Interval Scale) ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการอภิปรายผลออกเป็นระดับ 5 ระดับ การหาช่วงกว้างของ
อันตรภาคชัน้ จะได้ช่วงกว้างระดับละ 0.8 ซึง่ มีการคานวณ ดังนี้
อันตรภาคชัน้
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้ ทีต่ อ้ งการแบ่ง
=
5–1
=
0.8
5
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนของคาถามได้ดงั นี้
ค่าฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับที่น้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับความภักดีต่อองค์กร โดยประกอบด้วยคาถาม
จานวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) แบบ
Likert’s Scale เป็นมาตรวัดแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยมีการกาหนดค่าระดับ
คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึง เห็นด้วย
3
หมายถึง เฉย ๆ
2
หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

37
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ร ะดับวัดข้อมูลแบบอัน ตรภาคชัน้
(Interval Scale) ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลีย่ ในการอภิปรายผลออกเป็นระดับ 5 ระดับ การหาช่วงกว้างของ
อันตรภาคชัน้ จะได้ช่วงกว้างระดับละ 0.8 ซึง่ มีการคานวณ ดังนี้
อันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้ ทีต่ อ้ งการแบ่ง
=
5–1
=
0.8
5
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนของคาถามได้ดงั นี้
ค่าฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรอย่างมาก
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง พนักงานมีความภักดีต่อองค์กร
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรไม่ดี
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรไม่ดอี ย่างมาก
1. นาแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้อาจารย์ทป่ี รึกษา และคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) เสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข
2. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทดสอบความเชื่อมั ่น โดยการนาไปทดสอบ
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์; และคณะฯ. 2541:215) เพื่อนาไปหา
ค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) มีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.922 โดยใช้สตู รหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (∞
= Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach หรือ Cronbach’s Alpha Coefficient)
(บุญชม ศรีสะอาด. 2538: 174) ซึง่ ค่าแอลฟา่ ทีไ่ ด้ จะแสดงถึงระดับความคงทีข่ องแบบสอบถาม โดย
จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ ∞ ≤ 1 ค่าทีใ่ กล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อถือได้มาก
ซึง่ สามารถแยกออกเป็นรายด้านดังนี้
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
ความเชื่อมั ่น
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้านเงินเดือน
0.924
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้านรางวัล
0.919
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้านตัวงาน
0.920
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน
0.918
ด้านสภาพแวดล้อมในงาน
ความภักดีต่อองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
0.923
ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
0.921
ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
0.922
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3. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน กลุ่ม
ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง นาแบบสอบถามที่หาคุณภาพแล้วไป
ขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนที่ผู้วจิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาการชี้แจงให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธตี อบแบบสอบถามก่อนเริม่ ต้นทา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน แล้วจึงทาการรวบรวมแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราที่เกี่ยวข้อง
วิท ยานิ พนธ์ เอกสารงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากหน่ วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อ
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้

กำรจัดทำข้อมูลและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
กำรจัดทำข้อมูล
1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
แยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามทีถ่ ูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสตามกาหนดไว้
ล่วงหน้า
3. การประมวลผลข้อมูลทีล่ งรหัสแล้ว นามาบันทึกโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลซึง่ ใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Statistic Package for the Social Sciences หรือ SPSS)
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กร และ รายได้
1.2 หาค่าเฉลีย่ (Mean) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจ
ด้านผลตอบแทน และ ตอนที่ 3 ความภักดีต่อองค์กร
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1.3 หาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจด้านผลตอบแทน และ ตอนที่ 3 ความภักดีต่อองค์กร
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
2.1 สถิตวิ เิ คราะห์ค่าที (t-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ ป็น
อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ
2.2 สถิตวิ เิ คราะห์ค่าเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้าน อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองกรค์ และ รายได้
2.3 สถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment
Correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงินและทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงินมีความสัมพันธ์
กับความภักดีต่อองค์กร

สถิติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
1. กำรวิ เครำะห์สถิ ติเชิ งพรรณำ (Descriptive Statistics Analysis)
1.1 การหาร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลส่วนตัวของกลุ่ม
ตัวอย่างในแบบสอบถามส่วนที่ 1 โดยใช้สตู รดังนี้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. 2548: 214)

เมื่อ

P
ƒ
n

แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
แทน ความถี่ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม
แทน จานวนความถี่ทงั ้ หมดหรือจานวนกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 49)

เมื่อ

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่
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แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1.3. การหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 โดยใช้สตู รดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550: 169)

เมื่อ

S.D.
X
n
n-1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง
จานวนสมาชิกในกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
จานวนตัวแปรอิสระ
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง

2. สถิ ติที่ใช้ทดสอบควำมเชื่อมั ่นของแบบสอบถำม
การหาความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามโดยใช้วดั ค่าสัมประสิทธิแอลฟา่ (Cronbachs’alpha
coefficient) โดยใช้สตู รดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2550: 34)

เมื่อ

α
k

แทน ค่าสัมประสิทธิ ์ของความเชื่อมั ่น
แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม
แทน ค่าเฉลีย่ ผลรวมของความแปรปรวนของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ
แทน ค่าเฉลีย่ ผลรวมของความแปรปรวนของ
คะแนนรายข้อ

3. สถิ ติเชิ งอนุมำน (Inferential statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่
3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สตู ร
t-test แบบ Independent โดยใช้ทดสอบสมมติฐานด้านเพศ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2544: 169)
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ณ ระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 ซึง่ มีสตู รการคานวณแบ่งออกเป็น 2 กรณียอ่ ย ดังนี้
ในกรณีทค่ี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากัน (S12 = S22)
t

=

สถิตทิ ดสอบ t มีองศาอิสระ (
)
สถิตทิ ดสอบ t แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
ในกรณีทค่ี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากัน (S12 ≠ S22)

สถิตทิ ดสอบ t แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ตามลาดับ
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ตามลาดับ
ใน

โดยที่ V คือ ค่าองศาอิสระ
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3.2 การทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีมมี ากกว่าสองกลุ่ม ใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) (ชูศรี วงศ์รตั นะ.
2534: 249) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 (ยกเว้น เพศ และ สถานภาพ)

F =

MSb
MSw

โดยที่ df1 =

p–1

Df2 =

n–p

F
MSb
MSw
p
n

เมื่อ

แทน ค่าการแจกแจงของ F
แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม
แทน จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนตัวอย่างทัง้ หมด
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ ในระดับความสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 หรือระดับความเชื่อมั ่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 333)
LSD =
โดยที่
เมื่อ

LSD
MSE
k
n
α

r

=

n–k

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าผลต่างนัยสาคัญทีค่ านวณได้สาหรับประชากรกลุ่มที่ i และ j
ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน
จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ทดสอบ
จานวนข้อมูลตัวอย่างทัง้ หมด
ค่าระดับนัยสาคัญทีก่ าหนด
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3.2.1 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากัน
(Hartung. 2001:300) มีสตู รดังนี้

β แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน Brown-Forsythe
MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
(Mean Square between group)
MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม
(Mean Square within group)
สาหรับ Brown-Forsythe
K แทน จานวนกลุ่มของตัวอย่าง
ni แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ ii
N แทน ขนาดของประชากร
S12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ i

เมื่อ

3.2.2 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ ะทาการ
ทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดูวา่ มีค่ใู ดทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้วธิ ี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห์. 2543: 116)
มีสตู รดังนี้

เมื่อ

t

แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณา t-distribution
MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม
(Mean Square within group)
สาหรับ Brown-Forsythe
X i แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ i
X j แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างที่ j
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Ni
Nj

แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ i
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่มที่ j

กรณีตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่า ตัวแปรของแต่ละกลุ่มย่อยมีการแจกแจงแบบปกติและมีค่า
ความแปรปรวนของทุกกลุ่มแตกต่างกัน จะใช้สถิตทิ ดสอบ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
ค่าเฉลีย่ และถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple Comparisons) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ ว่ามีค่ใู ดบ้างทีม่ คี ่าเฉลีย่ แตกต่างกัน ใน
ระดับความสาคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั ่น 95% โดยใช้วธิ ี Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2548: 242)
3.3 ค่า Correlation ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์อย่างง่าย
ของ เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 และ
3 โดยใช้สตู รดังนี้

เมื่อ

rry
Σx
Σy
Σx2
Σy2
Σxy
(Σx)2
(Σy)2
(Σx)2
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผลรวมของคะแนนชุด X
ผลรวมของคะแนนชุด Y
ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่
ผลรวมของคะแนนชุด X ทัง้ หมดยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนชุด Y ทัง้ หมดยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง

โดยทีค่ ่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1
1. ค่า r เป็น – แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
2. ค่า r เป็น + แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
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4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรทีท่ าการทดสอบสมมติฐานดังนี้
(ชูศรี วงศ์รตั นะ.2534: 316)
ค่าระดับความสัมพันธ์ การแปลความหมายของค่าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร
0.91 ถึง 1.00
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับมากทีส่ ุด
0.76 ถึง 0.90
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับมาก
0.51 ถึง 0.75
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.31 ถึง 0.50
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.01 ถึง 0.30
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
0.00
หมายถึง
ไม่มคี วามสัมพันธ์

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยใน
บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เกิดความเข้าใจและการสื่อความหมายทีต่ รงกัน ผูว้ จิ ยั กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n
MS
df
SS
t
F
P
r
Sig.
H0
H1
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลีย่ ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ชัน้ ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าทีใ่ ช้พจิ ารณา t-Distribution
ค่าความน่าจะเป็น / ค่านัยสาคัญทางสถิติ (ในตาราง F-test)
ค่าความน่าเป็น (Probability) สาหรับบอกนัยทางสถิติ
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ค่า Significant ของสถิตหิ รือความน่าจะเป็น
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Aiternative Hypothesis)
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยเรียงลาดับหัวข้อเป็น 4
ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความภักดีต่อองค์กร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านกับองค์กร และรายได้ โดยนาเสนอในรูปของจานวนและค่าร้อยละ ได้
ดังนี้
ตาราง 2 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
243
157
400

ร้อยละ
60.8
39.2
100.0

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ
60.8 ส่วนเพศหญิง มีจานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามลาดับ
ตาราง 3 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
รวม

จานวน
321
64
15
400

ร้อยละ
80.2
16.0
3.8
100.0

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20–29 ปี มีจานวน 321 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุระหว่าง 30–39 ปี มีจานวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุ 40–49 ปี มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลาดับ
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ตาราง 4 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
61
296
43
400

ร้อยละ
15.2
74.0
10.8
100.0

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวน 296 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 61
คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
รวม

จานวน
363
37
400

ร้อยละ
90.8
9.2
100.0

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด มีจานวน 363 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.8 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพสมรส / อยูด่ ว้ ยกัน มีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2
ตามลาดับ

49
ตาราง 6 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กร
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4 – 6 ปี
มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป
รวม

จานวน
217
84
55
44
400

ร้อยละ
54.2
21.0
13.8
11.0
100.0

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรต่ากว่า 1 ปี
มีจานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี มีจานวน 84
คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีจานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีจานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0
ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
128
188
80
4
400

ร้อยละ
32.0
47.0
20.0
1.0
100.0

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001–25,000 บาท มีจานวน 188 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจานวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รายได้ 25,001–40,000 บาท มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และกลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
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ตาราง 8 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ (จัดกลุ่มใหม่)
อายุ
20 – 29 ปี
30 ปีขน้ึ ไป
รวม

จานวน
321
79
400

ร้อยละ
80.2
19.8
100.0

จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20–29 ปี มีจานวน 321 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.2 และ กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุระหว่าง 30 ปีขน้ึ ไป มีจานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ (จัดกลุ่มใหม่)
รายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
128
188
84
400

ร้อยละ
32.0
47.0
21.0
100.0

จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001–25,000 บาท มีจานวน 188 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีจานวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 และรายได้ 25,001 บาทขึน้ ไป มีจานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
ข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงานทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน
รางวัล และไม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ได้แก่ ตัวงาน สภาพแวดล้อมในงาน โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1. เงินเดือน
2. รางวัล
3. ตัวงาน
4. สภาพแวดล้อมในงาน
รวม

3.08
3.36
3.47
3.37
3.32

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
0.67
ปานกลาง
0.83
ปานกลาง
0.77
มาก
0.68
ปานกลาง
0.61
ปานกลาง

จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน พบว่า
มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมากในด้านตัวงาน โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลางในด้าน
สภาพแวดล้อมในงาน มีค่าเฉลีย่ 3.37 ด้านรางวัล มีค่าเฉลีย่ 3.36 และด้านเงินเดือน มีค่าเฉลีย่ 3.08
ตามลาดับ
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้านเงินเดือน
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1. ระบบโครงสร้า งด้านผลตอบแทนขององค์กรเป็ น ไปอย่า ง
ยุตธิ รรมเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น
2. ระบบการประเมิน ผลการท างานในองค์ก รนี้ เ ป็ น ไปอย่า ง
ยุตธิ รรม
3. การประเมินผลงานทีท่ างบริษทั กาหนดไว้มคี วามเหมาะสม
4. ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ ละทักษะ
ความสามารถเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
5. ในการปรับเงินเดือนในแต่ละครัง้ ตรงกับสิง่ ทีท่ ่านคาดหวัง
6. พนักงานในตาแหน่งเดียวกันควรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากัน
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
2.94 0.86 ปานกลาง
2.98

0.93 ปานกลาง

3.12
3.11

0.91 ปานกลาง
0.89 ปานกลาง

3.09
3.27
3.08

0.87 ปานกลาง
1.04 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง
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จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้าน
เงินเดือน พบว่า มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนด้านเงินเดือนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ น
ระดับปานกลางในเรื่องของพนักงานในตาแหน่งเดียวกันควรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากัน โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.27 รองลงมา ได้แก่ การประเมินผลงานทีท่ างบริษทั กาหนดไว้มคี วามเหมาะสม มีค่าเฉลีย่
3.12 ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ ละทักษะความสามารถเป็นไปอย่างยุตธิ รรม มีค่าเฉลีย่
3.11 ในการปรับเงินเดือนในแต่ละครังตรงกั
้
บสิง่ ทีท่ ่านคาดหวังมีค่าเฉลีย่ 3.09 ระบบการประเมินผล
การทางานในองค์กรนี้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม มีค่าเฉลีย่ 2.98 และระบบโครงสร้างด้านผลตอบแทน
ขององค์กรเป็นไปอย่างยุตธิ รรมเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น มีค่าเฉลีย่ 2.94 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้านรางวัล
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1. ท่านพอใจในการที่บริษทั นาประสบการณ์การทางานมาใช้ใน
การพิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน
2. ท่านพอใจในการทีบ่ ริษทั นาระยะเวลาการทางานของพนักงาน
มาใช้ในการพิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน
3. ท่านพอใจในการทีบ่ ริษทั นาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมา
ใช้ในการพิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
3.36
0.85 ปานกลาง
3.25

0.97 ปานกลาง

3.47

0.97

3.36

0.83 ปานกลาง

มาก

จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้าน
รางวัล พบว่า มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนด้านรางวัลโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับ
มากในเรื่องความพอใจในการทีบ่ ริษทั นาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมาใช้ในการพิจารณาการให้
รางวัลให้กบั พนักงาน โดยมีค่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
อยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่อง ความพอใจในการทีบ่ ริษทั นาประสบการณ์การทางานมาใช้ในการ
พิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน มีค่าเฉลีย่ 3.36 และพอใจในการทีบ่ ริษทั นาระยะเวลาการ
ทางานของพนักงานมาใช้ในการพิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน มีค่าเฉลีย่ 3.25 ตามลาดับ
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้านตัวงาน
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1. ลักษณะงานของท่านต้องใช้ทกั ษะทีม่ คี วามหลากหลายจึงจะ
ทาให้งานนัน้ สาเร็จได้
2. ลักษณะงานของท่านเปิดโอกาสให้สามารถปฏิบตั งิ านตัง้ แต่
เริม่ จนจบ
3. ลักษณะงานของท่านเป็นงานทีม่ คี วามสาคัญต่อความสาเร็จ
โดยรวมขององค์กร
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
3.44
0.85
มาก
3.40

0.96

ปานกลาง

3.58

0.86

มาก

3.47

0.77

มาก

จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้าน
ตัวงาน พบว่า มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนด้านตัวงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมากในเรื่อง
ของลักษณะงานของท่านเป็นงานทีม่ คี วามสาคัญต่อความสาเร็จโดยรวมขององค์กร โดยมีค่าเฉลีย่
3.58 รองลงมา ได้แก่ ลักษณะงานของท่านต้องใช้ทกั ษะทีม่ คี วามหลากหลาย จึงจะทาให้งานนัน้
สาเร็จได้ มีค่าเฉลีย่ 3.44 และกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่อง
ของลักษณะงานของท่านเปิดโอกาสให้สามารถปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เริม่ จนจบ มีค่าเฉลีย่ 3.40 ตามลาดับ
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้าน
สภาพแวดล้อมในงาน
แรงจูงใจด้านผลตอบแทน
1. เพื่อนร่วมงานยินดีทจ่ี ะให้ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในการทางาน
2. บริษทั เปิดโอกาสให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับงาน
3. มีโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ
เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น
4. บริษทั มีวสั ดุ อุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
ในการทางาน
5. สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่ คี วามปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
ทีจ่ ะเกิดได้ขณะทางาน
6. บริษทั จัดสวัสดิการทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการ
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
3.57 1.06
มาก
3.42 0.90
มาก
3.49 0.90
มาก
3.30

0.94 ปานกลาง

3.41

0.90

3.02
3.37

1.01 ปานกลาง
0.68 ปานกลาง

มาก

จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านผลตอบแทน ด้าน
สภาพแวดล้อมในงาน พบว่า มีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานยินดีทจ่ี ะให้ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในการทางาน
โดยมีค่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมา ได้แก่ มีโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ในงานอยูเ่ สมอ
เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น มีค่าเฉลีย่ 3.49 บริษทั เปิดโอกาสให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับงาน มีค่าเฉลีย่ 3.42 สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่ คี วามปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่
จะเกิดได้ขณะทางาน มีค่าเฉลีย่ 3.41 และกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปาน
กลางในเรื่องของงานบริษทั มีวสั ดุ อุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอในการทางาน มี
ค่าเฉลีย่ 3.30 บริษทั จัดสวัสดิการทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการ มีค่าเฉลีย่ 3.02 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความภักดีต่อองค์กร ได้แก่ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้าน
ความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ โดยนาเสนอในรูปของค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
1. ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2. ด้านความรูส้ กึ
3. ด้านการรับรู้
รวม

3.13
3.27
3.24
3.21

ระดับความภักดี
S.D.
แปลผล
0.77
ปานกลาง
0.80
ปานกลาง
0.85
ปานกลาง
0.72
ปานกลาง

จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปานกลางในด้านความรูส้ กึ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.27 รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับรู้ มีค่าเฉลีย่ 3.24 และด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มี
ค่าเฉลีย่ 3.13 ตามลาดับ
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก
ความภักดีต่อองค์กร
1. ท่านคิดว่าจะทางานในองค์กรนี้ต่อไปแม้ว่าองค์กรอื่นจะ
เสนอตาแหน่งและค่าตอบแทนทีส่ งู กว่า
2. ท่านเต็ม ใจที่จะทุ่ มเทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อทางานให้กบั องค์กร
3. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะทางานกับองค์กรจนเกษียณอายุ
รวม

ระดับความภักดี
S.D.
แปลผล
2.84
1.05 ปานกลาง
3.56

0.87

ดี

2.98
3.13

1.13
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความภักดีต่อองค์กรในระดับดีในเรื่องความเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อ
ทางานให้กบั องค์กร โดยมีค่าเฉลีย่ 3.56 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปาน
กลางในเรื่องความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานกับองค์กรจนเกษียณอายุ มีค่าเฉลีย่ 2.98 และจะทางานในองค์กร
นี้ต่อไปแม้วา่ องค์กรอื่นจะเสนอตาแหน่งและค่าตอบแทนทีส่ งู กว่า มีค่าเฉลีย่ 2.84 ตามลาดับ
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
ความภักดีต่อองค์กร
1. ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร
2. ท่านมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็น
พนักงานขององค์กร
3. เมื่อมีผอู้ ่นื กล่าวหาองค์กรในทางไม่ดี ท่านจะรู้สกึ ไม่พอใจ
และพูดจาโต้แย้งทันที
รวม

ระดับความภักดี
S.D.
แปลผล
3.09
1.00 ปานกลาง
3.47
0.89
ดี
3.25

0.92

ปานกลาง

3.27

0.80

ปานกลาง

จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรด้านความรูส้ กึ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรใน
ระดับดีในเรื่องมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กร โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปานกลางในเรื่อง เมื่อมีผอู้ ่นื
กล่าวหาองค์กรในทางไม่ดี จะรูส้ กึ ไม่พอใจและพูดจาโต้แย้งทันที มีค่าเฉลีย่ 3.25 และมีความรูส้ กึ กับ
องค์กร เหมือนเป็นเจ้าขององค์กร มีค่าเฉลีย่ 3.09 ตามลาดับ
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
ความภักดีต่อองค์กร
1. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
2. ท่านคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจใน
การทางาน
3. ท่านมีความเชื่อมั ่นในองค์กร
4. ท่านมีความภักดีต่อองค์กร
รวม

ระดับทความภักดี
S.D. แปลผล
3.04
0.98 ปานกลาง
3.23
0.97 ปานกลาง
3.29
3.42
3.24

0.96
0.95
0.85

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความภักดีต่อองค์กร ด้านการ
รับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรด้านการรับรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรในระดับดี
ในเรื่องมีความภักดีต่อองค์กร โดยมีค่าเฉลีย่ 3.42 รองลงมา ได้แก่ กลุม่ ตัวอย่างมีความภักดีต่อ
องค์กรปานกลางในเรื่อง มีความเชื่อมั ่นในองค์กร มีค่าเฉลีย่ 3.29 นโยบายขององค์กรสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจในการทางาน มีค่าเฉลีย่ 3.23 และเห็นด้วยกับนโยบายและการบริหารงานขององค์กร
มีค่าเฉลีย่ 3.04 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้ อที่ 1 พนักงานที่ มีล กั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่ างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1.1 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน
H0 : พนักงานที่ม ีเพศที่แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกไม่
แตกต่างกัน
H1 : พนักงานที่ม ีเพศที่แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ่ใี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะท าการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนของแต่ ละกลุ่มก่ อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
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H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 19 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
2.650
0.104

ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.104 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชาย
และเพศหญิงเท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances
assumed)
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามเพศ
ความภักดีต่อองค์กร

เพศ

x

S.D.

ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

ชาย
หญิง

3.04
3.26

0.73
0.81

t

df

-2.905** 398

Sig.
(2-tailed)
0.004

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 20 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004
ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน ที่
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ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยเพศหญิง มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกมากกว่าเพศชาย ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.1.2 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 21 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ

Levene's test for Equality of Variances
F
4.567*

Sig.
0.033

* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่
เท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตามเพศ
ความภักดีต่อองค์กร

เพศ

ด้านความรูส้ กึ

ชาย
หญิง

x

S.D.

t

df

3.22
3.34

0.88
0.67

-1.438

386.516

Sig.
(2-tailed)
0.151

จากตาราง 22 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.151 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ เี พศที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.1.3 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูไ้ ม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 23 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
1.940
0.164

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.164 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
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และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน
จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตามเพศ
ความภักดีต่อองค์กร

เพศ

x

S.D.

t

df

ด้านการรับรู้

ชาย
หญิง

3.28
3.18

0.88
0.80

1.183

398

Sig.
(2-tailed)
0.237

จากตาราง 24 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.237 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ เี พศที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูไ้ ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.1.4 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 25 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.240
0.624

ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.624 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเท่ากันจึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตามเพศ
ความภักดีต่อองค์กร

เพศ

x

S.D.

t

df

โดยรวม

ชาย
หญิง

3.18
3.26

0.74
0.67

-1.079

398

Sig.
(2-tailed)
0.281

จากตาราง 26 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านเพศกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวม โดย
ใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.281 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ เี พศที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2.1 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่
แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
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โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 27 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.212
0.645

ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.645 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของอายุ
เท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามอายุ
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

อายุ

x

S.D.

20 – 29 ปี

3.05

0.76

30 ปีขน้ึ ไป

3.44

0.74

t

df

-4.169** 398

Sig.
(2-tailed)
0.000

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 28 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านอายุกบั ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกต่างกันทีร่ ะดับ
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นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยอายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกมากกว่าอายุ 20–29 ปี ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2.2 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 29 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ

Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.489
0.485

จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.485 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของอายุเท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า
t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตามอายุ
ความภักดีต่อองค์กร

อายุ

ด้านความรูส้ กึ

20 – 29 ปี
30 ปีขน้ึ ไป

x

S.D.

t

df

Sig.
(2-tailed)

3.17
3.65

0.79
0.76

-4.847**

398

0.000

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 30 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านอายุกบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ อี ายุท่ี
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 โดยอายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ มากกว่าอายุ 20–29 ปี ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2.3 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูไ้ ม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 31 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.072
0.789

ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.789 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของอายุเท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า
t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)

ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตามอายุ
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

x

S.D.

t

df

Sig.
(2-tailed)

20 – 29 ปี

3.16

0.84

-4.166**

398

0.000

30 ปีขน้ึ ไป

3.59

0.76

อายุ

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 32 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านอายุกบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ อี ายุท่ี
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
โดยอายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ มากกว่าอายุ 20–29 ปี ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.2.4 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
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สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 33 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.101
0.751

ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.751 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของอายุเท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า t
กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตามอายุ
ความภักดีต่อองค์กร

อายุ

โดยรวม

20 – 29 ปี
30 ปีขน้ึ ไป

x

S.D.

t

df

3.13
3.56

0.70
0.66

-4.991**

398

Sig.
(2-tailed)
0.000

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 34 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านอายุกบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม โดย
ใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ อี ายุท่ี
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดย
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อายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม มากกว่าอายุ 20–29 ปี ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.3 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3.1 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

4.889**

2

397

0.008

** นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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จากตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มระดับการศึกษา ไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe Test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร

Statistics

df1

ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

1.473

2

df2

Sig.

134.657 0.233

จากตาราง 36 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.233 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.3.2 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่
แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านความรูส้ กึ

0.501

2

397

0.606

จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.606 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับ
การศึกษา เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.892
256.263
258.155

df
2
397
399

MS
0.946
0.645

F
1.466

Sig.
0.232

จากตาราง 38 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.232 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติฐานข้อที่ 1.3.3 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
การรับรู้ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ ไม่
แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านการรับรู้

0.228

2

397

0.796

จากตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.796 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับ
การศึกษา เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
4.094
281.265
285.359

df
2
397
399

MS
2.047
0.708

F
2.889

Sig.
0.057

จากตาราง 40 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.3.4 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

Levene Statistic
0.719

df1
2

df2
397

Sig.
0.488

จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ความ
ภักดีต่อองค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.488 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา
เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 42 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.211
201.861
204.072

df
2
397
399

MS
1.105
.508

F
2.174

Sig.
0.115

จากตาราง 42 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนก
ตามระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.115 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.4 พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4.1 พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน
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สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 43 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้ Levene’s Test
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
0.005
0.943

จากตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบว่า ความภักดี
ต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.943 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพเท่ากันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances
assumed)
ตาราง 44 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามสถานภาพ
ความภักดีต่อองค์กร

สถานภาพ

x

ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก

โสด
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

3.12
3.13

Sig.
(2-tailed)
0.78 -0.009 398 0.993
0.74
S.D.

t

df

จากตาราง 44 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านสถานภาพกับความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.993
ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
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พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั้
สมมติฐานข้อที่ 1.4.2 พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 45 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้ Levene’s test
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ

Levene's test for Equality of Variances
F
2.685

Sig.
0.102

จากตาราง 45 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบว่า ความภักดี
ต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.102 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพเท่ากันจึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed)
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ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
สถานภาพ
ความภักดีต่อองค์กร

สถานภาพ

x

S.D.

t

df

ด้านความรูส้ กึ

โสด
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

3.26
3.32

0.79
0.94

-0.451

398

Sig.
(2-tailed)
0.652

จากตาราง 46 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านสถานภาพกับความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.652 ซึง่ มากกว่า
0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั้
สมมติฐานข้อที่ 1.4.3 พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการ
รับรูแ้ ตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูไ้ ม่แตกต่าง
กัน
H1 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 47 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้ Levene’s test
Levene's test for Equality of Variances

ความภักดีต่อองค์กร

F
4.139*

ด้านการรับรู้

Sig.
0.043

* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 47 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบว่า ความภักดี
ต่อองค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพไม่เท่ากันจึงใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 48 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
สถานภาพ
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

สถานภาพ

x

โสด
3.24
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน 3.26

S.D.

t

df

0.83
0.99

-0.085

41.332

Sig.
(2-tailed)
0.933

จากตาราง 48 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านสถานภาพกับความภักดีต่อองค์กร ด้าน
การรับรู้ โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.933 ซึง่ มากกว่า
0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งไว้
ั้
สมมติฐานข้อที่ 1.4.4 พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ซึง่ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05
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โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมติฐาน ดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกว่า 0.05
ตาราง 49 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้ Levene’s Test
Levene's test for Equality of Variances
F
Sig.
4.137*
0.043

ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 49 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบว่า ความภักดี
ต่อองค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของสถานภาพไม่เท่ากันจึงใช้การ
ทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 50 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตาม
สถานภาพ
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

สถานภาพ

x

S.D.

โสด
3.21 0.70
สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน 3.24 0.85

t

df

-0.181

41.183

Sig.
(2-tailed)
0.857

จากตาราง 50 พบว่า การทดสอบสมมติฐานด้านสถานภาพกับความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม โดยใช้การทดสอบแบบ Independent Simple t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.857 ซึง่ มากกว่า
0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
สถานภาพทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5.1 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 51 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

1.027

3

396

0.380

จากตาราง 51 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กร พบว่า ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.380 ซึง่ มากกว่า
0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน
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ตาราง 52 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

12.950
225.022
237.972

3
396
399

4.317
0.568

F

Sig.

7.597** 0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 52 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01
นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพบความ
แตกต่าง ดังนัน้ จึงใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
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ตาราง 53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กร

x

ต่ากว่า 1 ปี

3.05

1 – 3 ปี

3.34

4 – 6 ปี

2.87

มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป

3.43

ต่ากว่า 1 ปี

1 – 3 ปี

4 – 6 ปี

3.05
-

3.34
-0.29**
(0.003)
-

2.87
0.18
(0.116)
0.47**
(0.000)
-

มากกว่า 7 ปี
ขึน้ ไป
3.43
-0.39**
(0.002)
-0.10
(0.501)
-0.57**
(0.000)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 53 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003
ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกน้อย
กว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.29
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.39
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
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ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.47
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.57
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.5.2 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 54 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านความรูส้ กึ

2.816*

3

396

0.039

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 54 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กร พบว่า ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.039 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร ไม่เท่ากันจึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 55 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ

Statistic
8.947**

df1
3

df2
195.240

Sig.
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 55 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพบความแตกต่าง ดังนัน้ จึงใช้
วิธที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
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ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กร

x

ต่ากว่า 1 ปี

3.13

1 – 3 ปี

3.50

4 – 6 ปี

3.15

มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป

3.66

ต่ากว่า 1 ปี

1 – 3 ปี

4 – 6 ปี

3.13
-

3.50
-0.37**
(0.000)
-

3.15
-0.03
(1.000)
0.35
(0.072)
-

มากกว่า 7 ปี
ขึน้ ไป
3.66
-0.54**
(0.001)
-0.17
(0.779)
-0.51*
(0.018)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.37
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.54
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.018 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
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ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.51
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.5.3 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 57 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

Levene
Statistic
1.574

df1

df2

Sig.

3

396

0.195

จากตาราง 57 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กร พบว่า ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.195 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 58 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
14.147

df
3

271.212
285.359

396
399

MS
F
Sig.
4.716 6.885** 0.000
0.685

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 58 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพบความแตกต่าง ดังนัน้ จึงใช้
วิธที ดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
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ตาราง 59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
การรับรู้ จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กร

x

ต่ากว่า 1 ปี

3.21

1 – 3 ปี

3.30

4 – 6 ปี

2.94

มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป

3.68

ต่ากว่า 1 ปี

1 – 3 ปี

4 – 6 ปี

3.21
-

3.30
-0.09
(0.399)
-

2.94
0.28*
(0.029)
0.36*
(0.012)
-

มากกว่า 7 ปี
ขึน้ ไป
3.68
-0.47**
(0.001)
-0.38*
(0.014)
-0.75**
(0.000)
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 59 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ 4–6 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029
ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการ
รับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูม้ ากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.28
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.47
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึง่
น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการ
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รับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูม้ ากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.36
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.014 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.38
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.75
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.5.4 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 60 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

Levene Statistic
0.732

df1
3

df2
396

Sig.
0.534

จากตาราง 60 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กร พบว่า ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.534 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 61 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
12.977
191.095
204.072

df
3
396
399

MS
F
Sig.
4.326 8.964** 0.000
0.483

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 61 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนก
ตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพบความแตกต่าง ดังนัน้ จึงใช้วธิ ี
ทดสอบแบบ LSD เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ใน
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
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ตาราง 62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กร

x

ต่ากว่า 1 ปี

3.13

1 – 3 ปี

3.38

4 – 6 ปี

2.98

มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป

3.59

ต่ากว่า 1 ปี

1 – 3 ปี

4 – 6 ปี

3.13
-

3.38
-0.25**
(0.005)
-

2.98
0.14
(0.171)
0.39**
(0.001)
-

มากกว่า 7 ปี
ขึน้ ไป
3.59
-0.46**
(0.000)
-0.21
(0.100)
-0.61**
(0.000)
-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 62 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005
ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่า
กว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
1–3 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.25
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.46
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
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1–3 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
4–6 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.39
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี และ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.0 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.61
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.6 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6.1 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ไม่
แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 63 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก
จาแนกตามรายได้
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก

Levene
Statistic
0.140

df1

df2

Sig.

2

397

0.869

จากตาราง 63 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได้ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.869 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มรายได้ เท่ากันจึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 64 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
จาแนกตามรายได้
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.067
237.905
237.972

df
2
397
399

MS
0.034
0.599

F
0.056

Sig.
0.945

จากตาราง 64 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก จาแนกตามรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.945 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.6.2 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
ความรูส้ กึ แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
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ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 65 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
รายได้
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านความรูส้ กึ

2.030

2

397

0.133

จากตาราง 65 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได้ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.133 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้ เท่ากันจึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 66 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ จาแนกตาม
รายได้
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.139
257.016
258.155

df
2
397
399

MS
0.570
0.647

F
0.880

Sig.
0.416

จากตาราง 66 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
จาแนกตามรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.416 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
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และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 1.6.3 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
ตาราง 67 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
รายได้
ความภักดีต่อองค์กร

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านการรับรู้

13.724**

2

397

0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 67 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได้ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้ ไม่เท่ากันจึง
ใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตาราง 68 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ จาแนกตาม
รายได้
ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้

Statistic

df1

df2

Sig.

3.406*

2

236.984

0.035

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 68 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
จาแนกตามรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพบความแตกต่าง ดังนัน้ จึงใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้าง
แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ในแต่ละกลุ่มรายได้
ตาราง 69 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร ด้าน
การรับรู้ จาแนกตามรายได้

รายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท
10,001 – 25,000
บาท
25,001 บาทขึน้ ไป

x

3.32
3.29

ต่ากว่าหรือเท่ากับ
10,000 บาท
3.32
-

10,001 – 25,000
บาท
3.29
0.03
(0.732)
-

3.01

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

25,001 บาทขึน้ ไป
3.01
0.31**
(0.009)
0.28*
(0.013)
-

96
จากตาราง 69 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลีย่ รายคู่ของความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ จาแนกตามรายได้
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ 25,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.009 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงรายได้ มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการ
รับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูม้ ากกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้
25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.31
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้ 10,001–25,000 บาท และ 25,001 บาทขึน้ ไป มีค่า Sig. เท่ากับ
0.013 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้
10,001–25,000 บาท มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้
25,001 บาทขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.28
ส่วนคู่อ่นื ๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.6.4 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
H0 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาค่าสถิตขิ องการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียวทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั ่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้า
ข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่ามีค่าเฉลีย่ อย่างน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ จะนาไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ LSD กรณีทม่ี คี ่าความ
แปรปรวนเท่ากัน และใช้วธิ ที ดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทม่ี คี ่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน เพื่อหา
ว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test ซึง่
ตัง้ สมมติฐานดังนี้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั ่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05
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ตาราง 70 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตามรายได้
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

Levene Statistic

df1
2

3.652*

df2
397

Sig.
0.027

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 70 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได้ พบว่า ความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.027 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได้ ไม่เท่ากันจึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 71 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนกตามรายได้
ความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม

Statistic

df1

df2

Sig.

0.382

2

273.794

0.683

จากตาราง 71 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของความภักดีต่อองค์กร โดยรวม จาแนก
ตามรายได้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.683 ซึง่ มากกว่า 0.05 นั ่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
สมมติ ฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร
สมมติฐานข้อที่ 2.1 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก
H0 : แรงจูงใจ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ ใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นที่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงตาราง ดังต่อไปนี้
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ตาราง 72 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก

เงินเดือน

ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
r
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
0.538**
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

รางวัล
ตัวงาน
สภาพแวดล้อมในงาน
รวม

0.532**
0.493**
0.606**
0.654**

แรงจูงใจ

0.000
0.000
0.000
0.000

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 72 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.654 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมมากขึน้ จะมีความภักดี
ต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจ ด้านเงินเดือนกับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก พบว่า มีค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.538 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านเงินเดือนมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านรางวัลกับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก พบว่า มีค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านรางวัลมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
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เท่ากับ 0.532 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านรางวัลมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านตัวงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก พบว่า มีค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านตัวงานมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.493 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หาก
พนักงานมีแรงจูงใจ ด้านตัวงานมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.606 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานมากขึน้ จะมีความภักดี
ต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
สมมติฐานข้อที่ 2.2 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
H0 : แรงจูงใจ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ ใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นที่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงตาราง ดังต่อไปนี้
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ตาราง 73 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แรงจูงใจ
เงินเดือน
รางวัล
ตัวงาน
สภาพแวดล้อมในงาน
รวม

r
0.534**
0.450**
0.416**
0.639**
0.610**

ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 73 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.610 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจ ด้านเงินเดือนกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.534 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้าน
เงินเดือนมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านรางวัลกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านรางวัลมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.450 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านรางวัลมาก
ขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
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แรงจูงใจ ด้านตัวงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านตัวงานมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.416 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านตัวงานมาก
ขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ พบว่า มีค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.639 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
สมมติฐานข้อที่ 2.3 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
H0 : แรงจูงใจ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ ใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นที่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงตาราง ดังต่อไปนี้
ตาราง 74 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แรงจูงใจ
เงินเดือน
รางวัล
ตัวงาน

r
0.625**
0.453**
0.399**

สภาพแวดล้อมในงาน
รวม

0.696**
0.646**

ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.000
0.000

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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จากตาราง 74 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.646 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจ ด้านเงินเดือนกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.625 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้าน
เงินเดือนมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านรางวัลกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านรางวัลมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.453 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านรางวัลมาก
ขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
แรงจูงใจ ด้านตัวงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านตัวงานมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.399 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านตัวงานมาก
ขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ พบว่า มีค่า Sig.
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.696 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ
หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
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สมมติฐานข้อที่ 2.4 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
H0 : แรงจูงใจ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
H1 : แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
สาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ ใช้ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นที่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงตาราง ดังต่อไปนี้
ตาราง 75 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แรงจูงใจ
เงินเดือน
รางวัล
ตัวงาน

r
0.640**
0.539**
0.491**

สภาพแวดล้อมในงาน
รวม

0.732**
0.719**

ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.000
มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.000
0.000

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 75 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจโดยรวมกับความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.719 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจโดยรวมมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมเพิม่ ขึน้ ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แรงจูงใจ ด้านเงินเดือนกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.640 แสดงว่าตัวแปรทัง้
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สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้าน
เงินเดือนมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านรางวัลกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านรางวัลมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.539 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านรางวัล
มากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม เพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
แรงจูงใจ ด้านตัวงานกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวม พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านตัวงานมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร โดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.491 แสดงว่าตัวแปรทัง้
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือ หากพนักงานมีแรงจูงใจ ด้านตัวงานมาก
ขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม เพิม่ ขึน้ ในระดับต่า
แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวมพบว่า มีค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.01 นั ่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.732 แสดงว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หาก
พนักงานมีแรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในงานมากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม เพิม่ ขึน้ ใน
ระดับปานกลาง
ตาราง 76 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
สมมติ ฐานข้อที่ 1 พนักงานทีม่ ลี กั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กรแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน
มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
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ตาราง 76 (ต่อ)
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
สมมติฐานข้อที่ 1.1.1 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1.2 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1.3 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1.4 พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.2 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน
มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2.1 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2.2 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2.3 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูแ้ ตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2.4 พนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.3 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3.1 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

t - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

Brown Forsythe

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตาราง 76 (ต่อ)
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
สมมติฐานข้อที่ 1.3.2 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3.3 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3.4 พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.4 พนักงานทีม่ สี ถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4.1 พนักงานทีม่ สี ถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4.2 พนักงานทีม่ สี ถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4.3 พนักงานทีม่ สี ถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4.4 พนักงานทีม่ สี ถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.5 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5.1 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก แตกต่างกัน

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

F - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

t - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตาราง 76 (ต่อ)
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

สมมติฐานข้อที่ 1.5.2 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5.3 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.5.4 พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร โดยรวม แตกต่างกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.6 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่าง
กันมีความภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6.1 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6.2 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6.3 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานข้อที่ 1.6.4 พนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่าง
กัน มีความภักดีต่อองค์กร โดยรวม แตกต่างกัน

Brown Forsythe

สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

F - test

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

Brown Forsythe

สอดคล้องกับสมมติฐาน

Brown Forsythe

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตาราง 76 (ต่อ)
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
สมมติ ฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร
สมมติฐานข้อที่ 2.1 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
- เงินเดือน
- รางวัล
- ตัวงาน
- สภาพแวดล้อมในงาน
- โดยรวม

สมมติฐานข้อที่ 2.2 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ
- เงินเดือน
- รางวัล
- ตัวงาน
- สภาพแวดล้อมในงาน
- โดยรวม

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคล้องกับสมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ตาราง 76 (ต่อ)
สมมติ ฐานทางการวิ จยั
สมมติฐานข้อที่ 2.3 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้
- เงินเดือน
- รางวัล
- ตัวงาน
- สภาพแวดล้อมในงาน
- โดยรวม

สมมติฐานข้อที่ 2.4 แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร โดยรวม
- เงินเดือน
- รางวัล
- ตัวงาน
- สภาพแวดล้อมในงาน
- โดยรวม

สถิ ติที่ใช้

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐานทางการวิ จยั

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคล้องกับสมมติฐาน

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเรื่อง แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สังเขปความมุง่ หมาย สมมติ ฐาน และวิ ธีการดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า
ความมุง่ หมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุ่งหมายของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาถึงความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่ จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
กับองค์กรและรายได้
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้าน
เงินเดือนและรางวัล และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ด้านตัวงานและ
สภาพแวดล้อมในงานกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. พนักงานทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรและรายได้ แตกต่างกันมีความภักดีต่อองค์กร
แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีไ่ ม่อยูใ่ นรูป
ตัวเงิน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานคนไทยทีท่ างานในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ทีเ่ ข้า
มาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

111
กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544:74) โดยกาหนดระดับความเชื่อในที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
5% ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 385 คน โดยสารองไว้จานวน 15 คน ดังนัน้ จึงรวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience
Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้กลุม่
ตัวอย่างครบตามจานวนทีต่ ้องการ คือ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครังนี
้ ้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended Response Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านกับองค์กร และรายได้ จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงานทังที
้ อ่ ยูใ่ นรูป
ตัวเงินและไม่อยูใ่ นรูปตัวเงิน ประกอบด้วยคาถามจานวน 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด (Close–Ended Response Question) แบบ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดแบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับความภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วยคาถามจานวน 10
ข้อ มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended Response Question) แบบ Likert’s
Scale เป็นมาตรวัดแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary data)
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน กลุ่ม
ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง นาแบบสอบถามทีห่ าคุณภาพแล้วไป
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ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาการชีแ้ จงให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธตี อบแบบสอบถามก่อนเริม่ ต้นทา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน แล้วจึงทาการรวบรวมแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data)
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราทีเ่ กีย่ วข้อง
วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครังนี
้ ้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
แยกแบบสอบถามทีไ่ ม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามทีถ่ ูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสตามกาหนดไว้ล่วงหน้า
3. ประมวลผลข้อมูลทีล่ งรหัสแล้ว นามาบันทึกโดยใช้เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลซึง่ ใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้ค่าสถิตติ ่างๆ
ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 แรงจูงใจด้านผลตอบแทน และ ตอนที่ 3 ความภักดีต่อองค์กร
3.2 วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ สถิตวิ เิ คราะห์ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ สถิตวิ เิ คราะห์ค่า
เอฟ (F-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรและรายได้ และสถิติ
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงินและทีไ่ ม่อยูใ่ นรูปตัวเงินมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อ
องค์กร
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่องแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิจยั ค้นคว้า
ได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 60.8
และ 39.2 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.2 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.8 มีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับ
องค์กรต่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 และส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
47.0
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านผลตอบแทนของพนักงาน โดยรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงจูงใจในด้านผลตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาต่อ พบว่า แรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นตัวงาน อยูใ่ นระดับมาก ส่วนแรงจูงใจด้านผลตอบแทนทีเ่ ป็นสภาพแวดล้อมใน
งาน รางวัล และเงินเดือน อยูเ่ พียงแค่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ด้านเงินเดือน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
อยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่องของพนักงานในตาแหน่งเดียวกันควรได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากัน การ
ประเมินผลงานทีท่ างบริษทั กาหนดไว้มคี วามเหมาะสม ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ ละ
ทักษะความสามารถเป็นไปอย่างยุตธิ รรม ในการปรับเงินเดือนในแต่ละครังตรงกั
้
บสิง่ ทีท่ ่านคาดหวัง
ระบบการประเมินผลการทางานในองค์กรนี้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม และระบบโครงสร้างด้าน
ผลตอบแทนขององค์กรเป็นไปอย่างยุตธิ รรมเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ตามลาดับ
ด้านรางวัล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ น
ระดับมากในเรื่องความพอใจในการทีบ่ ริษทั นาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมาใช้ในการพิจารณา
การให้รางวัลให้กบั พนักงาน กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่อง
ความพอใจในการทีบ่ ริษทั นาประสบการณ์การทางานมาใช้ในการพิจารณาการให้รางวัลให้กบั
พนักงาน และพอใจในการทีบ่ ริษทั นาระยะเวลาการทางานของพนักงานมาใช้ในการพิจารณาการให้
รางวัลให้กบั พนักงาน ตามลาดับ
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ด้านตัวงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยู่
ในระดับมากในเรื่องของลักษณะงานเป็นงานทีม่ คี วามสาคัญต่อความสาเร็จโดยรวมขององค์กร
ลักษณะงานต้องใช้ทกั ษะทีม่ คี วามหลากหลาย จึงจะทาให้งานนัน้ สาเร็จได้ และกลุม่ ตัวอย่างมี
แรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับปานกลางในเรื่องของลักษณะงานเปิดโอกาสให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เริม่ จนจบ ตามลาดับ
ด้านสภาพแวดล้อมในงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้าน
ผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานยินดีทจ่ี ะให้ขอ้ มูล เพื่อประโยชน์ในการทางาน
มีโอกาสในการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ในงานอยูเ่ สมอ เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น
บริษทั เปิดโอกาสให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับงาน สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่ คี วาม
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ทีจ่ ะเกิดได้ขณะทางาน และกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนอยู่
ในระดับปานกลางในเรื่องของงานบริษทั มีวสั ดุ อุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอใน
การทางาน บริษทั จัดสวัสดิการทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการ ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อองค์กร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความภักดีต่อองค์กร โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความภักดี
ต่อองค์กรในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรใน
ทุกด้าน ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ตามลาดับ
ด้านพฤติ กรรมที่แสดงออก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อ
องค์กรในระดับดีในเรื่องความเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อทางานให้กบั
องค์กร กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปานกลางในเรื่องความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานกับองค์กรจน
เกษียณอายุ และจะทางานในองค์กรนี้ต่อไปแม้วา่ องค์กรอื่นจะเสนอตาแหน่ง และค่าตอบแทนทีส่ งู
กว่า ตามลาดับ
ด้านความรู้สึก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรใน
ระดับดีในเรื่องมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไปว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กร กลุ่ม
ตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปานกลางในเรื่อง เมื่อมีผอู้ ่นื กล่าวหาองค์กรในทางไม่ดี จะรูส้ กึ ไม่
พอใจและพูดจาโต้แย้งทันที และมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร ตามลาดับ
ด้านการรับรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรในระดับ
ดีในเรื่องมีความภักดีต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรปานกลางในเรื่อง มีความเชื่อมั ่น
ในองค์กร นโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน และเห็นด้วยกับนโยบาย
และการบริหารงานขององค์กร ตามลาดับ
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อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั เรื่องแรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยใน
บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาเกีย่ วกับ เพศ พบว่า พนักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยเพศหญิงมีความ
ภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมากกว่าเพศชาย เนื่องจากในปจั จุบนั ถึงแม้วา่ จะมีการ
เปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงได้ทางานนอกบ้าน ได้แสดงความสามารถและแสดงศักยภาพของตัวเองมากขึน้
กว่าเมื่อก่อน แต่บทบาททางสังคมของผูห้ ญิงยังคงเหมือนเดิม นั ่นคือ นอกจากผูห้ ญิงต้องรับผิดชอบ
ในหน้าทีก่ ารงานของตัวเองแล้วยังต้องรับผิดชอบชีวติ ความเป็นอยูข่ องสมาชิกในครอบครัวไป
พร้อมๆ กัน ทาให้ผหู้ ญิงไม่ค่อยมีเวลาและไม่ตอ้ งการเสีย่ งทีจ่ ะไปหางานใหม่ จึงทาให้มีแนวโน้มที่
จะเปลีย่ นงานน้อยกว่าผูช้ าย
การทีพ่ นักงานทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
แตกต่างกัน น่าจะเป็นเพราะว่าคนแต่ละเพศย่อมมีความรูส้ กึ นึกคิดทีแ่ ตกต่างกันออกไป รวมถึง
พฤติกรรมในการแสดงออกต่อสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นผลมาจากความรูส้ กึ นึกคิดของคนนัน้ ๆ ด้วย ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ (2544: 24-26) ทีก่ ล่าวว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความ
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กาหนด
บทบาทและกิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมของหญิงและชายต่างกันด้วย และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพงษ์ เยาหะรี (2552) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อ
ความจงรักภักดีของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ซึง่ ความจงรักภักดีนนั ้ ได้
ทาการศึกษาทัง้ หมด 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ซึง่
พบว่า เพศ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาเกีย่ วกับ อายุ พบว่าพนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่าง
กัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยอายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมมากกกว่าอายุ
20–29 ปี เนื่องจาก คนทีม่ อี ายุแตกต่างกันจะมีประสบการณ์ เป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยมทีแ่ ตกต่าง
กัน (Ivancevich ;& Metteson. 1999; อ้างอิงจาก ขะธิณยา. 2545: 24) บุคคลทีม่ อี ายุมากจะมีความ
ภักดีต่อองค์กรมากกว่าคนทีม่ อี ายุน้อย เนื่องจากอายุทาให้คนตระหนักถึงทางเลือกในการทางาน
ของตนลดลง โดยปกติคนทีม่ อี ายุมากขึน้ ย่อมมีการเรียนรูท้ ม่ี ากขึน้ มีประสบการณ์ในงานมากขึน้ มี
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานทีส่ งู ขึน้ และมีความพึงพอใจในงานมากขึน้ รวมทัง้ มีความรูส้ กึ ว่าการคงอยูใ่ น
องค์กรต่อไปเป็นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทาให้มคี วามสนใจต่อองค์กรอื่นลดลง
การทีพ่ นักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวม แตกต่างกัน น่าจะเป็นเพราะว่าผูท้ ม่ี ี
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อายุทต่ี ่างกันก็จะมีแนวความคิด การดาเนินชีวติ มีจุดมุ่งหมายในชีวติ ทัง้ การทางานและการ
ดารงชีวติ อยูท่ แ่ี ตกต่างกันไป การปฏิบตั ติ นหรือความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรทีต่ นเองปฏิบตั งิ านอยูน่ นั ้ ก็
ย่อมทีจ่ ะมีความแตกต่างกันไป ดังนัน้ แล้วพนักงานทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพงษ์ เยาหะรี (2552) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อ
ความจงรักภักดีของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ซึง่ ความจงรักภักดีนนั ้ ได้
ทาการศึกษาทัง้ หมด 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ซึง่
พบว่า อายุ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการ
รับรูแ้ ตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาเกีย่ วกับ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร พบว่าพนักงานทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้าน
ความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 โดยระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวม มากทีส่ ุด
เนื่องจากผูท้ อ่ี ยูใ่ นองค์กรเป็นเวลานาน จะมีความรูส้ กึ ว่าตนเองแก่เกินไปทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่กบั นายจ้าง
คนใหม่ จึงทาให้มคี วามรูส้ กึ ภักดีต่อองค์กร หรือสถาบันทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการทางาน
การทีพ่ นักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวม แตกต่าง
กันน่าจะเป็นเพราะว่า ระยะเวลาการอยูร่ ่วมกับสิง่ ต่างๆ นัน้ ทาให้คนเรานัน้ มีความผูกพันกับสิง่
นัน้ ๆ ด้วย อีกทัง้ ยังเป็นการรับรูซ้ ้าๆ ซึง่ จะสร้างการจดจาและสร้างความรูส้ กึ ให้เกิดภายในจิตใจของ
บุคคลนัน้ ๆ ด้วย เช่นเดียวกับระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในองค์กรต่างๆ ซึง่ เมื่อองค์กรได้ตอบสนอง
ความต้องการ สร้างให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อองค์กรแล้ว พนักงานย่อมทีจ่ ะมีความรูส้ กึ ทีด่ ี ซึง่ ก็
จะส่งผลถึงความภักดีทพ่ี นักงานมีต่อองค์กร
4. ผลการศึกษาเกีย่ วกับ รายได้ พบว่าพนักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อ
องค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยรายได้ 25,000 บาท
ขึน้ ไปมีความภักดีต่อองค์กรด้านการรับรูม้ ากทีส่ ุด เนื่องจาก รายได้เป็นสิง่ ทีช่ ่วยส่งเสริมขวัญ
กาลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ ดังนัน้
ถ้าพนักงานมีรายได้มากขึน้ และมีความเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ก็จะทาให้พนักงานมี
ความรูส้ กึ มั ่นคงในการปฏิบตั งิ านกับองค์กรและต้องการทีจ่ ะอยูก่ บั องค์กรต่อไป
การทีพ่ นักงานทีม่ รี ายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้ แตกต่างกัน
น่าจะเป็นเพราะว่าคนทีม่ รี ายได้มากและน้อยก็ยอ่ มทีจ่ ะมีความพึงพอใจต่อรายได้ทต่ี นได้รบั ที่
แตกต่างกัน ซึง่ นอกจากปจั จัยรายได้แล้วการดารงชีวติ ของคนเราก็มปี จั จัยในเรื่องของค่าใช้จ่าย
รวมอยูด่ ว้ ย ซึง่ การได้รบั การตอบสนองจากบริษทั ก็จะทาให้ของวรพงษ์ เยาหะรี (2552) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด
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(มหาชน) ซึง่ ความจงรักภักดีนนั ้ ได้ทาการศึกษาทังหมด
้
3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ซึง่ พบว่า อัตราเงินเดือน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ แตกต่างกัน
5. ผลการศึกษาเกีย่ วกับ แรงจูงใจและความภักดีต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยแรงจูงใจ ด้านเงินเดือน รางวัล ตัวงาน และสภาพแวดล้อมในงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ ซึง่
หมายความว่า หากพนักงานมีแรงจูงใจด้านต่างๆ มากขึน้ จะมีความภักดีต่อองค์กร ด้านต่างๆ
เพิม่ ขึน้ ด้วย โดยจากผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจ ด้านเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อมในงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนแรงจูงใจ ด้าน
เงินเดือน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร
ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
และแรงจูงใจ ด้านตัวงาน มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้าน
ความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
การทีแ่ รงจูงใจ ด้านเงินเดือน รางวัล ตัวงาน และสภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อ
องค์กรโดยรวม น่าจะเป็นเพราะว่าความภักดีของคนเราต่อสิง่ ต่างๆ จะเกิดขึน้ จากการทีค่ นเรานัน้
ได้รบั การตอบสนองตรงกับความต้องการ หรือเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี มีความพึงพอใจ ซึง่ จะเป็นสิง่ ทีท่ า
ให้คนเรานัน้ มีความภักดี ซึง่ หากองค์กรมีการสร้างแรงจูงใจในด้านเงินเดือน รางวัล ตัวงาน และ
สภาพแวดล้อมในงาน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้กบั พนักงานเพิม่ ขึน้ ก็จะทาให้
พนักงานเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี เกิดความพึงพอใจต่อองค์กร รวมถึงความภักดีทจ่ี ะมีให้ต่อองค์กรนัน้ เพิม่
มากยิง่ ขึน้ ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของสุพตั รา สุภาพ (2536: 125-126) ทีก่ ล่าวว่า ประโยชน์ของ
แรงจูงใจ คือ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความภักดีต่อองค์กร ทาให้เกิดศรัทธาและความเชื่อมั ่นใน
องค์การทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ ทาให้เกิดความสุขกาย สุขใจในการทางาน เพราะร่างกายทีแ่ ข็งแรงจะมี
อยูค่ ่หู วั ใจทีเ่ ป็นสุขเท่านัน้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทนา ประสงค์ศลิ ปะกุล (2547) ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ พฤติกรรมการทางาน และความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
สายงานระบบ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนในระดับปานกลาง และแรงจูงใจกับความ
จงรักภักดี มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจมาก จะทุ่มเทให้กบั การ
ทางานมาก อีกทัง้ ยังมีความจงรักภักดีต่อธนาคารมากด้วย
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ข้อเสนอแนะของการวิ จยั
จากผลการศึกษา แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยใน
บริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะทีส่ ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. องค์กรควรสร้างให้พนักงานมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกต่อองค์กรทีด่ ขี น้ึ เช่น การโน้มน้าว
ให้พนักงานทางานให้กบั องค์กรด้วยความทุ่มเท ด้วยการนาเสนอผลตอบแทนทีต่ รงกับความ
ต้องการของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานเพศชายควรเน้นผลตอบแทนทีเ่ ป็นเงินรายได้ กลุ่ม
พนักงานทีม่ รี ะยะเวลากรปฏิบตั งิ าน 4-6 ปี ควรเน้นในเรือ่ งสวัสดิการหรือกิจกรรมพิเศษของบริษทั ฯ
เป็นต้น ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า เพศหญิง มีความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
มากกว่าเพศชาย และพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่าเฉลีย่ ความภักดี
ต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมากทีส่ ุด รองลงมาคือ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
1-3 ปี ต่ากว่า 1 ปี และพนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก น้อยทีส่ ุด
2. องค์กรควรมีการจัดกิจกรรม หรือการปฐมนิเทศ สาหรับพนักงานทีเ่ ข้าใหม่หรือพนักงาน
ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี เพื่อให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อองค์กร มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร งานทีท่ า รวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ มากทีส่ ุด
รองลงมาคือ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1-3 ปี ระยะ 4–6 ปี และพนักงานทีม่ รี ะยะเวลา
การปฏิบตั งิ านต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านความรูส้ กึ น้อยทีส่ ุด
3. องค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรูใ้ ห้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารกิจกรรมขององค์กร วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร ผลการปฏิบตั งิ านแต่ละไตรมาส
ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้พนักงานเกิดความมั ่นใจในองค์กร ทาให้เกิดความภักดีต่อองค์กรต่อไป โดยควรเน้ น
สร้างการรับรูใ้ ห้กบั พนักงานงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี และพนักงานทีม่ รี ายได้ 25,001
บาทขึน้ ไป ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยทีส่ ุด โดยผลการวิจยั พบว่า พนักงาน
ทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรู้มาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 1-3 ปี ต่ากว่า 1 ปี และพนักงานทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 4–6 ปี มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยทีส่ ุด และพนักงาน
ทีม่ รี ายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูม้ ากทีส่ ุด
รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 10,001–25,000 บาท และพนักงานทีม่ รี ายได้ 25,001 บาทขึน้ ไป มี
ค่าเฉลีย่ ความภักดีต่อองค์กร ด้านการรับรูน้ ้อยทีส่ ุด
4. องค์กรควรเน้นการสร้างให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรในทุกด้านทัง้ พฤติกรรมที่
แสดงออก ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ซึง่ ควรทีจ่ ะให้ความสาคัญอย่างยิง่ กับกลุ่มพนักงานทีม่ ี
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อายุ 20-29 ปี โดยผลการวิจยั ทีไ่ ด้พบว่า พนักงานทีม่ อี ายุ 30 ปีขน้ึ ไป มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และโดยรวม มากกว่าพนักงานทีม่ อี ายุ 20–29 ปี
5. องค์กรควรสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจทางด้านเงินเดือนมากขึน้ เพื่อให้พนักงานเกิด
ความภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อ
องค์กรโดยรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน โดยการให้เงินเดือนทีย่ ตุ ธิ รรมเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
การให้ความสาคัญกับการปรับเงินเดือนควรจัดให้มโี ครงสร้างทีพ่ นักงานมีความเข้าใจได้ง่าย ซึง่ จะ
เป็นการสร้างให้พนักงานงานนัน้ ปฏิบตั ติ นเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนตามโครงสร้าง ซึง่ จาก
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง กับ
ความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อ
องค์กรโดยรวม
6. องค์กรควรจัดให้มรี างวัลให้กบั พนักงาน ส่วนหนึ่งควรจัดรางวัลให้สาหรับผลการ
ปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน อีกส่วนหนึ่งควรจัดรางวัลให้กบั พนักงานใน
เรื่องของความซื่อสัตย์ ความอดทน หรือการเป็นที่รกั ของเพื่อนร่วมงาน เช่น การโหวตจากเพื่อน
ร่วมงาน การให้รางวัลโดยนาเอาความต้องการหรือความขาดแคลนในครอบครัวมาใช้ในการ
พิจารณา เป็นต้น ซึง่ จากผลการวิจยั นัน้ แรงจูงใจด้านรางวัล มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับปานกลาง กับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก และความภักดีต่อองค์กร
โดยรวม ส่วนความภักดีต่อองค์กรด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับต่า
7. องค์กรควรจัดให้พนักงานได้มกี ารเข้ารับการอบรมเสริมทักษะการทางานภายนอกองค์กร
เพื่อให้พนักงานได้มคี วามรูใ้ นการทางานใหม่ๆ ควรให้ความสาคัญกับอุปกรณ์ในการทางาน สถานที่
ทางาน รวมถึงสวัสดิการทีจ่ ะให้กบั พนักงานควรทีจ่ ะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของ
พนักงานอยูเ่ สมอ และควรทีจ่ ะให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมใน
งาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง กับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวม
8. องค์กรควรสร้างให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ถึงความสาคัญของงานทีต่ นเองนัน้ ปฏิบตั อิ ยู่
เช่น การจัดอบรมหรือจัดการประชุมในองค์กรเพื่อแสดงความยินดี ชมเชย กับพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในตาแหน่งงานแต่ละตาแหน่ง รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กบั พนักงานได้ทราบถึงความสาคัญ
ของการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งนัน้ ๆ ต่อองค์กร เพราะจากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า แรงจูงใจด้านตัว
งาน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ระดับต่า กับความภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ด้านความรูส้ กึ ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวม
9. องค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่องแรงจูงใจของพนักงานโดยเฉพาะในด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด ดังนี้
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ด้านผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ซึง่ ควรทีจ่ ะเน้นในเรือ่ งของความยุตธิ รรมเป็นหลัก เช่น
ระบบโครงสร้างด้านผลตอบแทนขององค์กรเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม ระบบการประเมินผลการทางานใน
องค์กรนี้เป็นไปอย่างยุตธิ รรม ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ ละทักษะความสามารถเป็นไป
อย่างยุตธิ รรม เป็นต้น เพราะจากผลการวิจยั พนักงานมีแรงจูงใจด้านเงินเดือน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และเป็นอันดับสุดท้าย โดยมีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
ด้านผลตอบแทนที่เป็ นรางวัล องค์กรควรนาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมาใช้ในการ
พิจารณาการให้รางวัลให้กบั พนักงาน และควรปรับปรุงในเรื่องของการนาประสบการณ์การทางาน
และระยะเวลาการทางานมาพิจารณาการให้รางวัลโดยเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุตธิ รรม เพราะจาก
ผลการวิจยั พนักงานมีแรงจูงใจด้านรางวัล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสภาพแวดล้อมในงาน ควรให้ความสาคัญและใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของ
พนักงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรให้เป็นการทางานทีช่ ่วยเหลือกัน การให้โอกาสพนักงานในการ
อบรม สัมมนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ภายนอกองค์กร ความปลอดภัย
ของสถานทีท่ างาน และควรทีจ่ ะปรับปรุงในเรื่องของสวัสดิการทีต่ รงกับความต้องการของพนักงาน
รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ในการทางานที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
ของพนักงานให้มากยิง่ ขึน้ เพราะจากผลการวิจยั พนักงานมีแรงจูงใจด้านรางวัลอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ด้านตัวงาน ควรให้ความสาคัญกับการสร้างให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ หรือความเข้าใจถึง
ความสาคัญของลักษณะงานทีท่ าต่อองค์กร ทักษะของตัวพนักงานทีท่ าให้งานนัน้ สาเร็จ และควร
ปรับปรุงในเรื่องของการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มความสามารถตัง้ แต่
เริม่ จนจบ ทัง้ นี้เพื่อให้พนักงานเกิดความมั ่นใจในความสามารถของตนเอง เพื่อพร้อมทีจ่ ะพัฒนา
ความสามารถต่อไป อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจทีอ่ งค์กรนัน้ มอบให้กบั พนักงานอีกด้วย
เพราะจากผลการวิจยั พนักงานมีแรงจูงใจด้านตัวงาน อยูใ่ นระดับมาก และเป็นอันดับทีห่ นึ่ง โดยมี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
10. องค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่องความภักดีต่อองค์กรของพนักงานโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงในด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก ควรส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความต้องการทีจ่ ะตัง้ ใจทางานกับองค์กรจนเกษียณอายุ และทางานกับองค์กรต่อไปแม้วา่ จะมี
องค์กรอื่นนาเสนอตาแหน่งและค่าตอบแทนทีส่ งู กว่าด้วยการดูแลพนักงานด้านต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของพนักงาน ส่วนด้านการรับรู้ ควรทีจ่ ะสร้างให้พนักงานเกิดความเชื่อมั ่นในองค์กร
การทานโยบายทีก่ ระตุน้ ให้พนักงานเกิดความต้องการทางาน รวมถึงนโยบายและการบริหารงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานด้วย และด้านความรูส้ กึ องค์กรควรทีจ่ ะทาให้องค์กรนัน้ มี
ชื่อเสียงต่อสังคมภายนอกเพื่อทีพ่ นักงานจะเกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในการเป็นพนักงานขององค์กร
และควรทีจ่ ะส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ในการปกป้ององค์กรของตนเอง ด้วยการพูดถึงแต่สงิ่
ทีด่ ขี ององค์กร เป็นต้น เพราะจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อองค์กรโดยรวมและ
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รายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านความรูส้ กึ มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับรู้ และ
ด้านพฤติกรรมทีแ่ สดงออก มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
หากจะมีการทาวิจยั ในเรื่อง แรงจูงใจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติญ่ปี ุน่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรศึกษาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
1. ควรจะมีการเพิม่ ข้อคาถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของพนักงานเข้าไป
ในแบบสอบถามด้วย เพื่อทีจ่ ะได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงส่วน
ต่างๆ ทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการให้กบั พนักงานต่อไปได้
2. ควรมีการวิจยั เพิม่ เติมในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความภักดีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ตี ่อองค์กร เพื่อจะได้ผลการวิจยั ทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึน้
3. ควรศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความภักดีของพนักงานต่อองค์กรด้วย เพื่อทีจ่ ะได้
ผลการวิจยั ทีม่ คี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้
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แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
เรื่อง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษทั ข้ามชาติ
ญี่ปนในเขตกรุ
ุ่
งเทพมหานครและปริมณฑล
คาชี้แจงในการตอบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจยั เรื่อง “แรงจูงใจที่ มีความสัมพันธ์กบั
ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริ ษัทข้ามชาติ ญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล” ซึ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึก ษาตามหลัก สูต รปริญ ญาบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ทิ ต
มหาวิท ยาลัยศรีนคริน ทรวิโ รฒ ข้อมูลที่ได้จากคาตอบของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นความลับ
โดยนาเสนอให้เห็นเป็นภาพรวมเท่านัน้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คาชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  .ในช่อง □ หน้าข้อทีต่ รงตามความเป็นจริง
1. เพศ
□ ชาย

□ หญิง

2. อายุ
□ 20 – 29 ปี
□ 40 – 49 ปี
3. ระดับการศึกษา
□ ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
□ สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. สถานภาพ
□ โสด
□ หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
5. ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านกับองค์กร
□ ต่ากว่า 1 ปี
□ 4 – 6 ปี
6. รายได้
□ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
□ 25,001 – 40,000 บาท

□ 30 – 39 ปี
□ 50 ปี ขึน้ ไป
□ ระดับปริญญาตรี

□ สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

□ 1 – 3 ปี
□ มากกว่า 7 ปีขน้ึ ไป
□ 10,001 – 25,000 บาท
□ 40,001 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจด้านผลตอบแทน
คาชี้แจง : โปรดทาเครือ่ งหมาย
มากทีส่ ุด



ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน

ไม่เห็น
ด้วย
แรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่อยู่ในรูปตัวเงิ น

1. เงินเดือน
1. ระบบโครงสร้ า งด้ า นผลตอบแทนขององค์ ก ร
เป็นไปอย่างยุตธิ รรมเมือ่ เทียบกับองค์กรอื่น
2. ระบบการประเมินผลการขึ้นเงินเดือนในองค์กรนี้
เป็นไปอย่างยุตธิ รรม
3. การประเมินผลงานที่ทางบริษทั กาหนดไว้มคี วาม
เหมาะสม
4. ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรู้และทักษะ
ความสามารถเป็นไปอย่างยุตธิ รรม
5. ในการปรับเงินเดือนในแต่ละครัง้ ตรงกับ สิง่ ที่ท่าน
คาดหวัง
6. พ นั ก ง า น ใ น ต า แ ห น่ ง เ ดี ย ว กั น ค ว ร ไ ด้ ร ั บ
ผลตอบแทนทีเ่ ท่ากัน

2. รางวัล
7. ท่ า นพอใจในการที่บ ริษ ัท น าประสบการณ์ ก าร
ทางานมาใช้ใ นการพิจ ารณาการให้รางวัล ให้กบั
พนักงาน
8. ท่านพอใจในการที่บริษทั นาระยะเวลาการทางาน
ของพนักงานมาใช้ใ นการพิจ ารณาการให้ร างวัล
ให้กบั พนักงาน
9. ท่านพอใจในการทีบ่ ริษทั นาผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมาใช้ในการพิจารณาการให้รางวัลให้กบั
พนักงาน

ไม่เห็น

อย่าง
ยิ่ ง

ด้วย

(1)

(2)

เฉย ๆ

(3)

ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

(4)

(5)

เห็น
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แรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิ น

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

(1)
1. ตัวงาน
1. ลัก ษณะงานของท่ า นต้ อ งใช้ ท ัก ษะที่ ม ี ค วาม
หลากหลาย จึงจะทาให้งานนัน้ สาเร็จได้
2. ลัก ษณะงานของท่ า นเปิ ด โอกาสให้ ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่เริม่ จนจบ
3. ลักษณะงานของท่านเป็ นงานที่มคี วามสาคัญต่อ
ความสาเร็จโดยรวมขององค์กร

2. สภาพแวดล้อมในงาน
4. เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีทจี่ ะให้ขอ้ มูลกับท่าน
เพื่อประโยชน์ในการทางาน
5. บริษ ัท เปิ ด โอกาสให้ท่ านได้เ รีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับงานของท่าน
6. ท่ า น มี โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ ใ นงานอยู่ เ สมอ เช่น การอบรม
การสัมมนา เป็นต้น
7. บริษ ัท ของท่ านมีว สั ดุ อุ ป กรณ์ ห รือ สิ่ง อ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอในการทางาน
8. สถานที่ ท างานของท่ า นเป็ น สถานที่ ม ี ค วาม
ปลอดภัย จากอัน ตรายต่ า งๆ ที่จ ะเกิดได้ข ณะ
ทางาน
9. บริษทั ของท่านจัดสวัสดิการที่มคี วามสอดคล้อง
กับความต้องการของท่าน

ไม่เห็น
ด้วย

(2)

เฉย ๆ

(3)

เห็น

เห็น
ด้วย

ด้วย

อย่างยิ่ ง

(4)

(5)
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านความภักดีต่อองค์กร
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ทีต่ รงกับความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด

ความภักดีต่อองค์กร

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

ไม่เห็น
ด้วย

(1)

(2)

เฉย ๆ

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

(3)

(4)

(5)

ด้านพฤติ กรรมที่แสดงออก
1. ท่านคิดว่าจะทางานในองค์กรนี้ต่อไปแม้วา่ องค์กร
อื่นจะเสนอตาแหน่งและค่าตอบแทนทีส่ งู กว่า
2. ท่านเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความรู้ ความสามารถอย่าง
เต็มทีเ่ พื่อทางานให้กบั องค์กร
3. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะทางานกับองค์กรจนเกษียณอายุ

ด้านความรู้สึก
4. ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร
5. ท่านมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีจ่ ะบอกกับคนทั ่วไป
ว่าท่านเป็นพนักงานขององค์กร
6. เมือ่ มีผอู้ ่นื กล่าวหาองค์กรในทางไม่ดี ท่านจะรูส้ กึ
ไม่พอใจและพูดจาโต้แย้งทันที

ด้านการรับรู้
7. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายและการบริหารงานของ
องค์กร
8. ท่านคิดว่านโยบายขององค์กรสามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการทางานแก่ท่าน
9. ท่านมีความเชือ่ มั ่นในองค์กรของท่าน
10. ท่านมีความภักดีต่อองค์กร

ขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม

รายชื่อ
1. รองศาสตราจารย์สุพาดา สิรกิ ุตตา

ตาแหน่ งและสถานที่
ประธานโครงการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ อาจารย์ประจา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติย่อผู้ทาสารนิ พนธ์
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ประวัติย่อผู้ทาสารนิ พนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
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ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2556
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