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   การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยใน
บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ และศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ 
ดา้นเงนิเดอืนและรางวลั และแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้นตวังานและ
สภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งคอื พนกังานคนไทยทีท่ างานในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ ทีเ่ขา้มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิค่าท,ี ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิมัประสทิธ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รต ่ากวา่ 1 ปี และมรีายได ้10,001 – 
25,000 บาท 

2. พนกังานส่วนใหญ่มแีรงจงูใจในดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแรงจงูใจ
ดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวังาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้ม
ในงาน รางวลั และเงนิเดอืน อยูเ่พยีงแค่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

3. พนกังานส่วนใหญ่มคีวามภกัดต่ีอองคก์รในระดบัปานกลาง โดยมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร
ในทุกดา้น ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ตามล าดบั 
  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  

1. พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01  

2. พนกังานทีม่อีาย ุและพนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รแตกต่างกนั มี
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอ
องคก์รโดยรวมแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

3. พนกังานทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  



4. แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน และดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

5. แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 

6. แรงจงูใจ ดา้นตวังาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่
0.01  
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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 non-
monetary 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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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รศ. ดร.ณกัษ ์กุลสิร ์ทีไ่ดส้ละเวลาให้
ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะต่างๆ และช่วยเหลอืในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ใน
งานวจิยัฉบบันี้ จนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพ
อยา่งสงูมา ณ ทีน่ี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ 
ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคณุภาพของเครื่องมอื รวมทัง้ทีไ่ดก้รุณามาเป็น
คณะกรรมการสอบเคา้โครงและสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์โดยไดใ้หก้ารพจิารณาและค าแนะน าซึง่
เป็นประโยชน์ยิง่  
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุนและเป็น
ก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกๆท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาการ
ต่างๆแก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ ซึง่คอยใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ รวมถงึผูต้อบ
แบบสอบถามงานวจิยันี้ทุกท่าน ทีใ่หค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบั
การวจิยั 
 สุดทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ ีส่นใจ เพื่อทีจ่ะเป็นแนวทางใน
การศกึษา และใชข้อ้มลูจากการวจิยัเพื่อประโยชน์ยิง่ๆขึน้ไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
  
 ในปจัจุบนัเป็นทีย่อมรบักนัวา่องคก์รธุรกจิต่างๆ ไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบับุคลากรของ
ตวัเองเป็นอยา่งมาก เนื่องจากเลง็เหน็วา่ทรพัยากรบุคคลถอืเป็นปจัจยัหนึ่งทีอ่งคก์รจะขาดมไิด ้
เพราะเมื่อใดกต็ามทีม่กีารขาดหายไปของทรพัยากรบุคคลจะสง่ผลใหก้ระบวนการท างานไม่
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนื่องหรอือาจท าใหล้่าชา้เกนิกวา่ก าหนด ซึง่จะก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่องคก์ร และหากวา่องคก์รตอ้งการสรา้งพนกังานทีด่มีคีุณภาพ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งลงทนุ
เป็นจ านวนมาก โดยจะตอ้งเริม่ ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลอืก การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดกิารและ
ผลประโยชน์ต่างๆ รวมทัง้การฝึกอบรมเพื่อใหพ้นกังานเกดิทกัษะ ความรูค้วามช านาญและสามารถ
น าไปใชใ้นการปฏบิตังิานเพื่อใหง้านมคีณุภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การรกัษาพนกังานให้
อยูก่บัองคก์รนานๆ และท าใหพ้นกังานเกดิความภกัดต่ีอองคก์ร จงึเป็นสิง่ทีอ่งคก์รควรให้
ความส าคญั เนื่องจากถ้าพนกังานเกดิความภกัดต่ีอองคก์รแลว้ จะท าใหพ้นกังานไม่คดิทีจ่ะลาออก
จากองคก์ร มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามพยายามและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ท างาน และมกีารพฒันากระบวนการปฏบิตังิานเพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ แต่ในทางกลบักนั
ถ้าพนกังานไม่มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร จะท าใหพ้นกังานมคีวามคดิทีจ่ะลาออกจากองคก์ร หรอืไม่ก็
จะท างานเพยีงเพื่อแลกกบัค่าตอบแทนเท่านัน้ โดยไมม่คีวามตัง้ใจหรอืไม่ใชค้วามพยายามในการ
ท างาน เพกิเฉยต่องานทีน่อกเหนือจากงานในหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ ซึง่ท าใหป้ระสทิธภิาพของ
องคก์รลดลง  
 นอกจากนี้ ถ้าพนกังานลาออกจากองคก์ร กจ็ะท าใหอ้งคก์รตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการสรร
หา การคดัเลอืกพนกังานใหม่ๆ  เขา้มาทดแทน อกีทัง้กระบวนการสรา้งใหพ้นกังานมคีวามสามารถ
ท างานไดต้อ้งใชท้ ัง้เวลาและเงนิเป็นจ านวนมาก (เสร ีวงษ์มณฑา. ม.ป.ป; อา้งองิจาก ทศันา  
พุฒตาล. 2537) กล่าววา่พนกังานทีร่บัเขา้มาในช่วงแรกๆ ยงัไม่ชนิกบักระบวนการท างาน มโีอกาส
ท างานเสยีหายและยงัท างานไม่ไดม้าตรฐาน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพนกังานทีท่ างานเป็นเวลานาน 
ทกัษะในการท างานยอ่มมมีากกวา่ ประกอบกบัการไดร้บัการฝึกอบรมจากองคก์ร ท าใหพ้นกังานมี
ความเชีย่วชาญในการท างาน สามารถแกไ้ขปญัหา และอุปสรรคในการท างานไดด้ว้ยตนเอง ท าให้
พนกังานในองคก์รเป็นทรพัยากรทีม่มีลูค่าการลงทุนทีส่งูและตอ้งคอยลงทุนต่อเนื่องอยูเ่สมอ ดงันัน้
องคก์รตอ้งรกัษาพนกังานทีม่ทีกัษะความช านาญใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพราะพนกังานเหล่านี้จะ
ก่อใหเ้กดิงานทีม่คีุณภาพและเป็นการลดตน้ทุนใหก้บัองคก์รอกีทางหนึ่ง  
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 เพราะฉะนัน้ การสรา้งใหพ้นกังานเกดิความภกัดต่ีอองคก์รจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอยา่ง
มากในยคุทีม่กีารแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในเรื่องการดงึตวับุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ โดยมผีลตอบแทนเขา้มาเป็นแรงจงูใจ จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะ
ศกึษาแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีส่่งผลต่อความภกัดขีองพนกังาน โดยสนใจศกึษาพนกังานคนไทย
ในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ เนื่องจากในปจัจุบนัมต่ีางชาตเิขา้มาลงทุนท าธุรกจิในประเทศไทยเพิม่มาก
ขึน้ เพราะการเลง็เหน็ถงึศกัยภาพและจุดยทุธศาสตรข์องประเทศไทย และบรษิทัขา้มชาตทิีม่า
ลงทุนในประเทศไทยมากทีสุ่ด คอื บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ อกีทัง้ การบรหิารงานของบรษิทัขา้มชาติ
ญี่ปุน่ เน้นในเรื่องของทรพัยากรมนุษยแ์ละมคีวามพยายามทีจ่ะดงึดดูใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์ร
นานๆ โดยการใหผ้ลตอบแทนทีส่งู 
 
ควำมมุง่หมำยของกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ จ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิาน
กบัองคก์ร และรายได ้
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่อยู่ในรูปตวัเงิน ด้าน
เงินเดือนและรางวัล  และแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน ด้านตัวงานและ
สภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 1. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาใชพ้ฒันากบังานบรหิารงานบุคคลขององคก์รเพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการบรหิารงานในองคก์ร 
 2. ผลจากการศกึษาคน้ควา้วจิยัท าใหอ้งคก์รสามารถหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาที่
อาจจะเกดิขึน้ และเพื่อรกัษาพนกังานทีม่คีุณภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 
 3. ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้น าเสนอต่อผู้บรหิารระดบัสงูเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการวางแผนกลยทุธ ์ในดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อ
องคก์ร 
 
ขอบเขตกำรวิจยั 
 1. เน้ือหำกำรวิจยั 
  การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษาถงึลกัษณะประชากรศาสตร ์แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
โดยพืน้ทีท่ ีศ่กึษาคอื แหลง่นิคมอุตสาหกรรมจ านวน 4 แห่ง ใน 4 จงัหวดั คอื กรงุเทพมหานคร 
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สมุทรปราการ ปทมุธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจงัหวดันนทบุรแีละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแีหลง่
นิคมอุตสาหกรรม จงึไดเ้ลอืกสถานทีท่ีเ่ป็นยา่นธรุกจิ 
  
 2. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั  
  การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นศกึษาพนกังานคนไทยทีท่ างานในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ ทีเ่ขา้มา
ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ ีม่ ี
กลุ่มเป้าหมายทีใ่หญ่และมคีวามหลากหลาย ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 
 3. ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั  
  ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานคนไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ทีเ่ขา้มา
ด าเนินธุรกจิในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่มที ัง้หมด 6 จงัหวดั คอื 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีสมทุรปราการ ปทุมธานี และสมทุรสาคร ซึง่จากขอ้มลูของ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ พบวา่ มจี านวนนิตบุิคคลสญัชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 2,318 บรษิทั  โดยแบ่งเป็น กรงุเทพมหานคร 1,857 บรษิทั นครปฐม 13 บรษิทั  
นนทบุร ี58 บรษิทั สมุทรปราการ 216 บรษิทั ปทุมธานี 154 บรษิทั และ สมทุรสาคร 20 บรษิทั 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการ
ค านวณจากสตูรการค านวณแบบไมท่ราบประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาด
ไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544:74) จงึเท่ากบั 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอยา่ง 4 % ได้
เท่ากบั 15 คน รวมจ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน  
 
วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง  
 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง 400 
คน จ านวน 6 จงัหวดั ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 
 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารเลอืกเขตทีจ่ะท าการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลอืกนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 4 แห่ง ใน 4 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ปทมุธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจงัหวดันนทบุรแีละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแีหลง่
นิคมอุตสาหกรรม จงึไดเ้ลอืกสถานทีท่ีเ่ป็นยา่นธรุกจิ  
 ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท า
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้ให้พนกังานคนไทยในบรษิทัขา้มชาติ
ญี่ปุน่ทีเ่ขา้มาด าเนินธุรกจิในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตอบแบบสอบถามเท่านัน้
และเกบ็ขอ้มลูจนครบตามจ านวน 
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ตวัแปรท่ีศึกษำ 
 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งันี้ 
  1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
    - เพศชาย 

  - เพศหญงิ 
   1.1.2 อาย ุ

  - 20 – 29 ปี 
  - 30 – 39 ปี 
  - 40 – 49 ปี 
  - 50 ปี ขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษา 
  - ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
  - ระดบัปรญิญาตร ี
  - สงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี
 1.1.4 สถานภาพ 
  - โสด 
  - สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
  - หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 
 1.1.5 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
  - ต ่ากว่า 1 ปี 

    - 1 – 3 ปี 
  - 4 – 6 ปี 

    - มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 
   1.1.6 รายได ้

  - ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    - 10,001 – 25,000 บาท 

  - 25,001 – 40,000 บาท 
    - 40,001 บาทขึน้ไป 
  1.2 แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
    1.2.1 ผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ 

  - เงนิเดอืน 
    - รางวลั 
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    1.2.1 ผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ 
    - ตวังาน 
    - สภาพแวดลอ้มในงาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)ไดแ้ก่ 
  2.1 ความภกัดต่ีอองคก์ร 
   2.1.1 ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

 2.1.2 ดา้นความรูส้กึ 
   2.1.2 ดา้นการรบัรู ้

 
นิยำมศพัท์เฉพำะ 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะโดยทัว่ไปของพนกังานโดยในการวจิยั
ครัง้นี้แบ่งเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร และ 
รายได ้
 2. แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน หมายถงึ สิง่ที่องคก์รใชจ้งูใจพนกังานท างานตามหน้าทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมายและตามเป้าหมายทีอ่งคก์รตัง้ไว ้โดยแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนนี้จะแบ่งการศกึษา
ออกเป็น 2 ดา้น คอื 

2.1 ผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิซึง่แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
2.1.1เงนิเดอืน หมายถงึ ผลตอบแทนส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัเป็นประจ าในการ
ปฏบิตังิาน  

โดยวดัจาก ความเหมาะสมกบัความคาดหวงัตามลกัษณะและตามทกัษะของพนกังานความ
ยตุธิรรม ความรบัผดิชอบ ความซบัซอ้นของงาน ประสทิธภิาพการท างาน ความเสมอภาคภายใน
องคก์ร อตัราผลตอบแทน ความเหมาะสมกบัการครองชพี 
   2.1.2 รางวลั หมายถงึ ผลตอบแทนจากผลการด าเนนิงานทีด่ ีเนื่องจากพนกังาน 
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ ีเป็นประโยชน์เกือ้กลูทีบ่รษิทัจดัใหก้บัพนกังานโดยมวีตัถุประสงคใ์นการดงึดดู 
รกัษาและจงูใจพนกังาน 

2.2  ผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ซึง่แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
2.2.1 ตวังาน หมายถงึ งานทีท่ าโดยประจ าตามหน้าทีท่ีก่ าหนดใน  

Job Description โดยวดัจาก ทกัษะทีห่ลากหลาย เอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน  
2.2.2 สภาพแวดลอ้มในงาน หมายถงึ สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูร่อบตวัทีเ่อือ้อ านวยให ้

คนท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน สถานทีท่ างาน 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนสวสัดกิาร และสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ เป็นตน้ 

2.2.2.1 ความภกัดต่ีอองคก์ร หมายถงึ ความรูส้กึและการแสดงออกซึง่ความ 
เคารพรกั ความเชื่อมัน่ ความซื่อสตัยต่์อบรษิทั ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
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    2.2.2.1.1 ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก หมายถงึ การกระท าหรอืสิง่ทีพ่นกังาน
คนไทยปฏบิตัเิพื่อเป็นการแสดงออกถงึความรกั ความเชือ่มัน่ ความซื่อสตัย ์ทีม่ต่ีอบรษิทัขา้มชาติ
ญี่ปุน่ 
    2.2.2.1.2 ดา้นความรูส้กึ หมายถงึ การแสดงออกถงึอารมณ์ในทางบวกทีม่ต่ีอ
บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ 
    2.2.2.1.3 ดา้นการรบัรู ้หมายถงึ การประมวลความรูส้กึนึกคดิ เกดิเป็นความ
เขา้ใจหรอืความรูส้กึภายในของพนกังานคนไทยทีม่ต่ีอบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ 
 1. บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ หมายถงึ บรษิทัญี่ปุน่ทีเ่ขา้มาประกอบกจิการดา้นการผลติและ
จ าหน่ายสนิคา้ประเภทอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
โดยมบีรษิทัแม่อยูใ่นประเทศญี่ปุน่ และรบันโยบายการจดัการและการบรหิารกจิการโดยตรงจาก
บรษิทัแม ่

2. กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล หมายถงึ พืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครและจงัหวดัที ่
ตัง้อยูโ่ดยรอบ ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด 6 จงัหวดั ดงันี้ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี
ปทุมธานี สมทุรปราการ และสมุทรสาคร 
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กรอบแนวคิดงำนวิจยั 
 
แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 

แรงจงูใจด้ำนผลตอบแทน 
 

1. ทีอ่ยู่ในรปูตวัเงนิ (I) 

 เงนิเดอืน 
 รางวลั 
 

2. ทีใ่มอ่ยู่ในรปูตวัเงนิ (I) 

 ตวังาน 
 สภาพแวดลอ้มในงาน 

 

ควำมภกัดีต่อองคก์ร (I) 

 ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

 ดา้นความรูส้กึ 

 ดา้นการรบัรู ้

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

 เพศ (N) 
 อายุ (O) 
 ระดบัการศกึษา (N)                                                                                 

 สถานภาพ (N) 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร (O) 
 รายได ้(O) 
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สมมติฐำนของกำรวิจยั 
 1. พนกังานทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร และ รายได ้แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร
แตกต่างกนั 
 2. แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ และแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปู
ตวัเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร 
  

  
 
 
 
 
 
   



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัเรื่อง “แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยใน
บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคดิ ทฤษฎแีละ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจ 
3. แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภกัด ี
5. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ 
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะโดยทัว่ไปของพนกังานโดยในการวจิยัครัง้
นี้แบ่งเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร และ รายได ้

ซึง่ตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ส าคญั ที่นิยมน ามาศกึษาความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรม (ธนสัถ์ เกษมไชยานนัท.์ 2544: 24-26) มดีงัต่อไปนี้  

1. เพศ (Sex) จากการวจิยัทางจติวทิยาหลายเรื่อง แสดงใหเ้หน็วา่ ผูห้ญงิกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม 
ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของหญงิชายไวต่้างกนั จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของหญงิและชายต่างกนั
ดว้ย งานวจิยัทางนิเทศศาสตรย์งัชีใ้หเ้หน็วา่ ผูห้ญงิมกัจะถูกโน้มน้าวใจไดง้่ายกวา่ผูช้าย และมกั
เผยแพร่ทศันคตทิีไ่ดร้บัการจงูใจนัน้ใหผู้อ้ื่นต่อไปอกีดว้ย นอกจากนี้ เพศหญงิมแีนวโน้มและความ
ตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัขา่วสารมากกวา่เพศชาย  

2. อายุ (Age) โดยทัว่ไปบุคคลทีม่อีายมุากจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อการ
ตดิต่อสื่อสารต่างจากบุคคลทีม่อีายนุ้อย และบุคคลทีม่อีายนุ้อยจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อการ
ตดิต่อสื่อสารเปลีย่นไปเมื่อตนเองมอีายมุากขึน้ ในประเดน็นี้ ปรมิาณและแบบแผนการใชส้ื่อจะ
สมัพนัธก์บัช่วงชวีติทีเ่ปลีย่นไป เนื่องจากในแต่ละช่วงชวีติ คนเราจะเปลีย่นสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาอยูเ่ป็น
ส่วนใหญ่ เช่น เดก็เลก็ตอ้งอยูใ่นบา้น วยัรุ่นอยูก่บักลุ่มเพื่อน หรอืในโรงเรยีน ผูใ้หญ่อยูน่อกบา้น
หรอืทีท่ างาน เป็นตน้ แบบแผนการใชเ้วลาเปลีย่นไป เชน่ เดก็เลก็จะเลน่และวา่งเป็นหลกั ในขณะที่
ผูใ้หญ่จะท างานและมเีวลาวา่งเป็นส่วนน้อย 

ซึง่สอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546 :204) กล่าววา่บุคคลทีม่อีายแุตกต่าง
กนัจะมคีวามตอ้งการและความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั 
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นอกจากนี้ ลกัษณะของกจิกรรมทีท่ าและกลุ่มบุคคลทีแ่วดลอ้มกจ็ะเปลี่ยนไป การ
เปลีย่นแปลงในวฏัจกัรชวีติ (Life cycle) จงึมผีลต่อปรมิาณการใชส้ื่อ เช่น เดก็เลก็จะใชส้ื่อในบา้น
เป็นส่วนใหญ่ และใชเ้พื่อความบนัเทงิ, วยัรุ่นจะใชส้ื่อนอกบา้นโดยใชส้ื่อพรอ้มกลุ่ม และใชส้ื่อเพื่อ
ความบนัเทงิ, ผูใ้หญ่จะใชส้ื่อทัง้ในและนอกบา้น แต่จะมเีป้าหมายการใชส้ื่อเพื่อประโยชน์ในการใช้
งานมากกวา่ และคนชราจะหนัมาใชส้ื่อในบา้นเป็นส่วนใหญ่อกีครัง้หนึ่ง แต่จะใชเ้พื่อฆ่าเวลาหรอื
เป็นเพื่อนเป็นหลกั  

3. การศกึษา (Education) นกัวชิาการสื่อสารพบวา่ การศกึษาเป็นตวัแปรทีม่ี
ความสมัพนัธค์่อนขา้งสงูกบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการรบัสารและใชส้ื่อ การศกึษาของผูร้บัสารท าใหผู้ร้บั
สารมพีฤตกิรรมการสื่อสารต่างกนัไป โดยคนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเนื่องจากมคีวามรู้
กวา้งขวางในหลายๆเรื่อง และสามารถเขา้ใจสารไดด้ ีจงึส่งผลใหค้นทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะเลอืกใช้
สื่อมากประเภทกวา่คนทีม่กีารศกึษาต ่า  

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) โดยดจูากรายได ้
อาชพี เชือ้ชาต ิภมูหิลงัของครอบครวั เป็นตน้ เช่น คนทีม่ฐีานะด ีอาศยัอยูใ่นเมอืง อาจมโีอกาส
เลอืกสื่อไดห้ลากหลายประเภทกวา่และบ่อยครัง้กวา่ โดยเฉพาะสื่อทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการใช ้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (41-42 : 2539) กล่าววา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็น
เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิี่
วดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม
วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการ
วดัมากกวา่ตวัแปรอื่น ตวัแปรด้านประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 

1. อาย ุเนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่าง นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศกึษาศาสตรท์ีแ่ตกต่างของ
ส่วนตลาด นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาด
อายสุ่วนนัน้ 

2. เพศ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเชน่กนั นกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวั
แปรตวันี้อยา่งรอบคอบ เพราะในปจัจุบนันี้ตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการ
บรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมมีากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วย
ผูบ้รโิภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่งและ
ยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสื่อทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผู้
ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนของ
ตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายได้
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ปานกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอื
เกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ใน
ขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี 
การศกึษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ่้อยมาก นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้
รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรอ์ยา่งอื่น เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ 
กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายตุ่างๆ ถอืวา่ใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์าย ุเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชก้นัมากขึน้ 
เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีร่วมกนั 

 
แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
เกือ้ วงศบุ์ญสนิ (2545: 1-2) ประชากรศาสตร ์(Demography) เป็นการศกึษาเกีย่วกบั

ขนาด โครงสรา้ง การกระจายตวั ตลอดจนสาเหตุ และผลกระทบของการเปลีย่นแปลงประชากรอนั
เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงขนาด โครงสรา้ง และการกระจายตวัของประชากรดงักล่าวแลว้ 
ส่วนประกอบของการเปลีย่นแปลงประชากรทีส่ าคญั คอื การเกดิ การตาย และการยา้ยถิน่ของ
ประชากร 

การศกึษาวา่ดว้ยประชากรนัน้นบัวา่มคีวามส าคญั เนื่องจากประชากรมกัมกีาร
เปลีย่นแปลงในลกัษณะทีซ่บัซอ้น ซึง่การเปลีย่นแปลงในบางลกัษณะนัน้อาจเกดิขึน้โดยไม่ได้
คาดคดิมาก่อน นอกจากนี้การตดัสนิใจต่างๆ ของบุคคลลว้นมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทาง
ประชากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดัสนิใจวา่จะแต่งงาน หรอืเป็นโสด การก าหนดจ านวนบุตรที่
ปรารถนา การดแูลตวัเองทัง้ในแง่ของการระมดัระวงั ป้องกนั และการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ซึง่
จะมผีลต่อภาวการณ์เจบ็ปว่ยและการตาย เป็นตน้ ในทางกลบักนัการเปลีย่นแปลงทางประชากรก็
สามารถส่งผลกระทบมากมายต่อการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ในทางสงัคม วฒันธรรม การเมอืง และ
เศรษฐกจิ 

 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจ 

โดยทัว่ไปแลว้มนุษยม์ไิดท้ างานอย่างเตม็ความสามารถเสมอไป การจงูใจเพื่อใหเ้กดิการ
ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถเป็นปจัจยัทีส่ าคญัต่อการปฏบิตังิานของบุคคล ท าใหบุ้คคลตอ้ง
ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ศกัยภาพของตนดว้ยใจรกังาน จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งแรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิใ์หม้ขี ึน้ในตวับุคคลขององคก์รต่าง ๆ เพื่อเป็นปจัจยัน าไปสู่การปฏบิตังิานทีม่ี
ประสทิธภิาพของบุคคลในทีสุ่ด (ยงยทุธ เกษสาคร. 2541 : 63) 
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2.1 ความหมายของการจงูใจในการท างาน 
การจงูใจเกีย่วกบัมนุษย ์ (เทพพนม เมอืงแมน; และ สวงิ สุวรรณ. 2529 : 20) โดยทัว่ไป

ความหมายในดา้นการจงูใจจะประกอบดว้ยค าเหล่านี้ เช่น ความปรารถนา (Desires) ความตอ้งการ 
(Wants) ความมุ่งหวงั (Wishes) ความมุ่งหมาย (Aims) เป้าหมาย (Goals) ความตอ้งการ (Needs) 
แรงขบั (Motives or Drives) และสิง่ตอบแทน (Incentives) อยูเ่สมอ 

การจงูใจ (มลัลกิา ตน้สอน. 2544 : 194-203) หมายถงึ ความยนิดแีละเตม็ใจทีบุ่คคลจะ
ทุ่มเทความพยายาม เพื่อใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย บุคคลทีแ่รงจงูใจจะแสดงออกมาในการแสดง
พฤตกิรรมดว้ยความกระตอืรอืรน้ มทีศิทางทีเ่ด่นชดั และไม่ยน่ยอ่ทอ้เมื่อเผชญิอุปสรรคหรอืปญัหา
ซึง่สามารถกล่าวไดว้า่ บุคคลทีม่แีรงจงูใจจะมลีกัษณะดงันี้ 

1. มเีป้าหมายในการแสดงออก 
2. มพีลงัในการแสดงออก 
3. มคีวามพยายามในการแสดงออก 

ในดา้นวชิาการ ค าวา่ แรงจงูใจ (Motive) มาจากรากศพัทภ์าษาลาตนิวา่ Movere ซึง่มี
ความหมายวา่ การเคลื่อนไหว (Move) ซึง่ความหมายทีว่า่นี้เหน็ไดช้ดัจากค าจ ากดัความทีเ่ขยีนโดย 
เบอรสินัและแกรี ่ (Bereison; & Garry A. Steiner) ว่า “แรงกระตุน้ (Motive) เป็นสภาวะภายใน
อนัหนึ่งทีเ่ป็นพลงั สิง่กระตุน้ สิง่น า การกระท าของมนุษยไ์ปในทศิทาง หรอืช่องทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีต่อ้งการ” 
  
วงจรการจงูใจ (The Motivation Cycle) 
 

ความตอ้งการ ------------------------------> แรงขบั ----------------------------> เป้าหมาย 
 (Needs)           (Drives)            (Goals) 
     การขาดในสิง่ทีต่อ้งการ      การขาดทศิทาง       การลดแรงขบั 
        (Deprivation)         (Deprivation of Direction)           (Reduction of Drive) 
 

ภาพประกอบ 2  วงจรการจงูใจ 
 

ทีม่า : ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2545). องคก์ารและการจดัการ. หน้า 107. 
 
การจงูใจประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่งทีป่ฏสิมัพนัธก์นั และความเกีย่วขอ้งซึง่กนัและ

กนั ซึง่ประกอบดว้ย 
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1. ความตอ้งการ (Need) คอื ความไม่เพยีงพอ (Deficiency) หากมองในภาวะสมดุล
ของมนุษยเ์รา (Homostatic sense) ความตอ้งการเกดิขึน้เมื่อเกดิการไม่สมดุลทางดา้นร่างกายและ
จติใจ 

2. แรงขบั (Drive) แรงขบัจะถูกสรา้งขึน้เพื่อบรรเทาความตอ้งการใหล้ดน้อยลง 
3. เป้าหมาย (Goals) หมายถงึ สิง่หนึ่งทีจ่ะเป็นอะไรกไ็ดท้ีบ่รรเทาความต้องการ และ

ลดแรงขบัใหน้้อยลงได ้
ดงันัน้ การจงูใจพนกังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัและองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ และท าการประยกุต ์โดยปรบัเปลีย่นวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของพนกังานอยูเ่สมอ 
กล่าวโดยสรุป แรงจงูใจ (Motivation) หมายถงึ ภาวะอนิทรยีภ์ายในร่างกายของบุคคลถูก

กระตุน้จากสิง่เรา้เรยีกวา่ สิง่จงูใจ (Motive) ก่อใหเ้กดิความตอ้งการอนัจะน าไปสู่แรงขบัภายใน 
(Internal Drive) ทีแ่สดงพฤตกิรรมการท างานทีม่คุีณค่าในทศิทางทีถู่กตอ้งตามเป้าหมายขององคก์ร 
ดงันัน้ การจงูใจจงึเป็นการกระท าทุกวถิทีางทีจ่ะกระตุน้ใหพ้นักงานในองคก์ารประพฤตปิฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายขององคก์าร ซึง่พืน้ฐานส าคญัในการกระตุน้ใหพ้นกังานแสดง
พฤตกิรรมทีอ่งคก์รคาดหวงัไว ้ดว้ยการสรา้งใหพ้นกังานเหล่านัน้เกดิความตอ้งการ (Desire) ขึน้
ก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้บุคคลกจ็ะพยายามแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการนัน่กค็อื การเกดิแรงขบัขึน้
ภายใน (Drives) หากมสีิง่จงูใจทีเ่หมาะสมบุคคลกจ็ะสนองตอบดว้ยการกระท า หรอืแสดงฤตกิรรม 
(Behavior) ทุกอยา่งใหไ้ดม้าซึง่เป้าหมายสงูสุด (Goal) 
 
2.2 ความส าคญัของการจงูใจ 

การจงูใจเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญั เพราะวา่ผูบ้รหิารตอ้งท างานใหส้ าเรจ็โดยใชบุ้คคลอื่น
ผูบ้รหิารตอ้งการความตอ้งการความเขา้ใจบางอยา่งวา่ ท าไมบุคคลจงึมพีฤตกิรรมตามทีเ่ป็นอยู่ เพื่อ
ท าใหพ้วกเขาสามารถใชอ้ทิธพิลต่อบุคคลใหป้ฏบิตังิานในแนวทางทีพ่วกเขาตอ้งการ การจงูใจเป็น
เรื่องทีม่คีวามสบัสน เพราะวา่แรงจงูใจไม่สามารถสงัเกตหรอืวดัไดโ้ดยตรง แรงจงูใจจะถูกอา้งองิ
จากพฤตกิรรมของบุคคล การจงูใจไมใ่ชส่ิง่ทีม่อีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานของบุคคลเพยีงอยา่ง
เดยีว ปจัจยัอื่น ๆ อกีหลายอยา่งทีม่อีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานของบุคคลคอื ความสามารถของ
บุคคล และความเขา้ใจวา่พฤตกิรรมอะไรทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ของผลการปฏบิตังิานทีด่ ีปจัจยั
หลงัอาจจะเรยีกวา่ “การรบัรูท้างบทบาท” ความสมัพนัธข์องปจัจยัทัง้สามกบัผลการปฏบิตังิาน
เป็นไปตามสมการดงัต่อไปนี้ 

ผลการปฏบิตังิาน = f (การจงูใจ ความสามารถ การรบัรูท้างบทบาท) 
หากปจัจยัอยา่งใดอยา่งหนึ่งมปีญัหาเกดิขึน้ ผลการปฏบิตังิานจะต ่า ถงึแมว้า่ปจัจยัอื่นๆ 

จะไม่มปีญัหากต็าม เช่น พนกังานคนหนึ่งทีม่คีวามตอ้งการเลื่อนต าแหน่ง (แรงจงูใจสงูมาก) เขายงัรู้
วา่จะท างานใหไ้ดด้อียา่งไรอกีดว้ย (การรบัรูท้างบทบาทเป็นอยา่งด)ี แต่อยา่งไรกต็าม ถ้าหากวา่เขา
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ขาดความสามารถแลว้ (ความสามารถมน้ีอย) เขาจะปฏบิตังิานไดไ้ม่ด ีถงึแมว้า่เขาจะมคีวามตัง้ใจก็
ตาม 
 

ประโยชน์ของแรงจงูใจ (สุพตัรา สุภาพ. 2536 : 125-126) ประกอบดว้ย 
1. เสรมิสรา้งก าลงัใจในการปฏบิตังิานให้แก่บุคคลในองค์กร และแก่หมู่คณะ เป็นการ

สรา้งพลงัร่วมกนัของกลุ่ม 
2. ส่งเสรมิและเสรมิสรา้งสามคัคธีรรมในหมู่คณะ เป็นการสรา้งพลงัดว้ยความสามคัค ี
3. สรา้งก าลงัขวญัและก าลงัใจทีด่ใีนการปฏบิตังิานแก่คนงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่

ในองคก์ร 
4. ช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
5. ช่วยท าใหก้ารควบคุมการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความราบรื่น อยูใ่นกรอบแห่ง 

ระเบยีบวนิยั และมศีลีธรรมอนัดงีาม ลดอุบตัเิหตุและอนัตรายในการปฏบิตังิาน 
6. เกือ้หนุนแลจงูใจใหส้มาชกิองคก์ร เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นกจิารต่าง ๆ ในองคก์ร 
7. ท าใหเ้กดิศรทัธาและความเชื่อมัน่ในองคก์ารทีต่นปฏบิตังิานอยู่ ท าใหเ้กดิความสุข

กาย สุขใจในการท างาน เพราะร่างกายทีแ่ขง็แรงจะมอียูคู่่หวัใจทีเ่ป็นสุขเท่านัน้ 
8. การจงูใจก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 
โดยผูว้จิยัไดม้กีารน ากลุ่มทฤษฎกีารจงูใจมา 2 กลุ่ม ดงันี้ 

1. กลุ่มทฤษฎทีีเ่น้นเนื้อหาของการจงูใจ (Content Theories of Motivation) 
2. กลุ่มทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการของการจงูใจ (Process Theories of Motivation) 

 
กลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นเน้ือหาของการจงูใจ (Content Theories of Motivation) 

เป็นกลุ่มทฤษฎทีีบ่่งชีห้รอืก าหนดวา่อะไรทีเ่ป็นเหตุท าใหม้นุษยส์รา้งและรกัษาพฤตกิรรม
นัน้ไว ้สาเหตุอาจเนื่องมาจากสภาพภายใจตวับุคคลหรอืสภาพแวดลอ้มในการท างาน ถ้าสาเหตุเกิด
จากตวับุคคลไดแ้ก่ ความตอ้งการต่างๆ ซึง่ความตอ้งการต่างๆ นัน้ จะสรา้งแรงขบัออกมาและยงั
บ่งชีว้า่แรงขบันัน้ๆ จะมกีารจดัล าดบัอยา่งไร ดงันัน้จงึเรยีกทฤษฎนีี้วา่ “ทฤษฎแีรงขบั” (Drive 
Theories) ซึง่เป็นทฤษฎเีกีย่วกบัสภาวะความขาดแคลนในร่างกายมนุษยใ์นระยะเวลาหนึ่งท าให้
ร่างกายสรา้งพฤตกิรมทีมุ่ง่สู่เป้าหมายทีค่นนัน้ๆ ตัง้ไวเ้พื่อตอบสนองแรงขบัภายใจตนนัน่เอง 
สมยัก่อนเงนิจะเป็นสิง่จงูใจเพยีงประการเดยีว แต่ในระยะหลงัสภาพการท างาน ความมัน่คงและการ
ควบคุมบงัคบับญัชาแบบประชาธปิไตยนบัเป็นสิง่จงูใจดว้ย ต่อมาทฤษฎกีลุ่มนี้ไดข้ยายไปถงึความ
ตอ้งการหรอืแรงจงูใจระดบัสงูบ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลทัธสิุขนยิม (Hedonism) ซึง่เป็นปรชัญาโบราณ
เกีย่วกบัการจงูใจโดยผูว้จิยัขอเสนอทฤษฎสีองปจัจยัของเฟรเดอรคิ เฮอรส์เบอรก์ (Frederick 
Herzberg) มาใช ้
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ทฤษฎสีองปจัจยัของเฟรเดอรคิ เฮอรส์เบอรก์ (Frederick Herzberg), (Frederick 
Herzberg, Bernard Mausner; & Barbara Block Snyderman. 1959) : กล่าววา่ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิ
พฤตกิรรมของมนุษยม์ ี2 อยา่ง คอื 

1. ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factors) เป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการจงูใจในการท างานอยา่ง
แทจ้รงิ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบในงาน การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การยอมรบันบัถอื และโอกาสทีจ่ะ
กา้วหน้าการท างาน 

2. ปจัจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ปจัจยัเหล่านี้เป็นปจัจยัทีจ่ าเป็นตอ้งมใีน
องคก์ร หากไม่มจีะท าใหล้กูจา้งหรอืพนกังานเกดิความไม่พอใจในการท างานไดแ้ก่ เงนิเดอืน การ
ควบคุมบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มขององคก์รและความมัน่คงในงาน เป็นตน้ หากขาดการก าหนด
สิง่เหล่านี้ใหแ้ก่ลกูจา้งหรอืคนงานอยา่งเหมาะสมอาจจะเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิการละทิง้งานหรอืการเลกิ
ท างานได ้

ตามแนวคดิของ Herzberg จะเหน็ไดว้า่ “ผลตอบแทน” เป็นสิง่ทีส่ามารถใชใ้นการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหก้ารท างานของคนได ้หากก าหนดผลตอบแทนไม่เหมาะสมหรอืไม่
ยตุธิรรมจะท าใหพ้นกังานไม่พอใจและลาออกไปในทีสุ่ด 
 
 
ความพงึพอใจ 
ในงาน 
(Job Satisfaction) 

 
 

 
ความไม ่
พงึพอ 

ใจในงาน 
(Job  

Dissatisfaction) 

 
 

ภาพประกอบ 3 ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของมนุษยต์ามทฤษฎขีองเฟรเดอรคิ เฮอรส์เบอรก์ 
 

กลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการของการจงูใจ (Process Theories of Motivation) 
กลุ่มทฤษฎนีี้จะเน้นกระบวนการใหค้วามส าคญักบัเรื่องทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึนึกคดิ ซึง่จะมี

ส่วนในการจงูใจใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมเป็นอยา่งมาก เนื้อหาในการจงูใจมกัจะมรีากฐานมาจากลทัธิ
สุขนิยมหรอืทฤษฎกีฏแหง่กรรมซึง่เชื่อวา่บุคคลนัน้พยายามสรา้งพฤตกิรรมทีท่ าใหเ้ขาเกดิความสุข

ปัจจยัจูงใจ (Motivation) หรือ สิง่ท่ีท ำให้เกิดควำมพงึพอใจในงำน (Satisfies) 
ควำมก้ำวหน้ำส่วนตวั (Personal Growth)  กำรยกย่อง (Recognition) 
ลกัษณะงำน (Work Content)   ควำมรับผดิชอบ (Responsibility) 
ควำมส ำเร็จ (Achievement)   ควำมก้ำวหน้ำ (Advancement) 

ปัจจยัอนำมยั (Hygiene Factors) หรือ สิง่ท่ีท ำให้เกิดควำมไม่พงึพอใจในงำน (Dissatisfies) 
นโยบำยบริษัท (Company Policies) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคล (Interpersonal Relations) 
กำรบงัคบับญัชำ (Supervision)  ควำมมัน่คงในงำน (Job Security) 
สภำพกำรท ำงำน (Working Conditions)  ค่ำตอบแทน (Pay)                                                                      
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สนุกสนานและไดร้บัความเจบ็ปวดน้อยทีสุ่ดกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวคิเตอร ์วรมู 
และทฤษฎคีวามเสมอภาคของ เจ สเตซ ีอาดามส เป็นตน้ 

ทฤษฎคีวามคาดหวงัในการจงูใจหรอืทฤษฎ ีVIE ของวคิเตอร ์วรมู (Victor Vroom. 1964) 
กล่าววา่ บุคคลจะประพฤตหิรอืกระท าเมื่อรูว้า่การกระท านัน้จะน าไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการแรงจงูใจ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผลทีเ่กดิขึน้จากรางวลัทีม่อียู ่รางวลัจะถูกน าไปใชเ้ป็นสิง่จงูใจกลุม่หรอื
บุคคลนัน้ใหป้ฏบิตังิาน ทฤษฎนีี้มปีระโยชน์ในการอธบิายพฤตกิรรมของคนในการท างาน ทัง้ยงัให้
แนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนการท างานของพนกังาน โดยค่าตอบแทนการท างานของ
พนกังานทีก่ าหนดจะตอ้งมจี านวนทีเ่หมาะสมกบัความคาดหวงัของลกูจา้งหรอืพนกังานทีท่ างานให้
องคก์ร ทฤษฎนีี้มแีนวคดิเกีย่วกบัประชาชน Cogniton ซึง่เป็นเรื่องของความคดิความเชื่อ ซึง่
นกัจติวทิยาเคอรท์ เลวนิ (Kurt Levin) และเอด็วารด์ โทลแมน (Edward Tolman) ไดเ้สนอไวแ้ละมี
ความคดิพืน้ฐานทีว่า่มนุษยย์ดึเหตุผลทางเศรษฐกจิ (Rational – Economic Man) 

ทฤษฎนีี้มแีนวคดิส าคญั 3 ประการ คอื  
1. จ านวนทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นความชอบ (Valence) 
2. ความเป็นเครื่องมอื (Instrumentality) 
3. ความคาดหวงั (Expectancy) 

สมมตฐิานพืน้ฐานในทฤษฎ ีVIE คอื การเลอืกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะสมัพนัธอ์ยา่งมี
กฎเกณฑก์บัสภาพทางจติวทิยา ซึง่จะเกดิขึน้ในระยะเวลาเดยีวกนักบัพฤตกิรรม 
ส าหรบัแนวความคดิ 3 ประการทีก่ล่าวมาพออธบิายไดด้งันี้ 

จ านวนทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นความชอบ (Valence) หมายถงึระดบัความมากน้อยของ
ความชอบหรอืการเหน็ในคุณค่าของผลลพัธห์รอืรางวลัทีจ่ะไดจ้ากการกระท า ดงันัน้ประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบั Valence คอื ค่านิยม สิง่จงูใจ ทศันคตแิละอรรถประโยชน์ทีค่าดหวงั Valence จะมคี่า
เป็นศนูยเ์มื่อบุคคลไม่รูส้กึสนใจใยดต่ีอผลลพัธท์ีจ่ะไดแ้ละมคี่าตดิลบเมื่อบุคคลนัน้ไม่อยากรบัผลนัน้
เลย 

ความเป็นเครื่องมอื (Instrumentality) ความเป็นไปไดห้รอืโอกาสของผลการปฏบิตังิาน
หรอืผลลพัธใ์นระดบัแรกจะท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนผลลพัธใ์นระดบัต่อไป ซึง่เป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งผลการปฏบิตังิานกบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

ความคาดหวงั (Expectancy) ความเป็นไปไดท้ีก่ารกระท าหรอืความพยายามโดยเฉพาะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งจะน าไปสูผ่ลลพัธน์ัน้ๆ 

ในทศันะของวรมูระดบัการจงูใจของบุคคลขึน้อยูก่บัผลคณูของ Valence กบัความเป็น
เครื่องมอืและความคาดหวงัและหากบุคคลกระท าการหลายอยา่งกเ็อาระดบัการจงูใจทีห่าไดม้า
รวมกนักจ็ะไดพ้ลงัในการจงูใจ 
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ทฤษฎีความเสมอภาค เจ สเตซ ีอาดามส (J. Stacy Adams. 1975) : มพีืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎคีวามไมส่อดคลองของประชาชน (Cognitive Dissonance Theory) และทฤษฎแีลกเปลีย่น 
(Exchange Theory) ทฤษฎคีวามเสมอภาคนี้กล่าววา่การทุ่มเทในการปฏบิตังิานและความพงึพอใจ
นัน้เป็นเรื่องของความเสมอภาค (หรอืไม่เสมอภาค) ซึง่บุคคลรบัรูใ้นสถานการณ์ของการท างาน
หนึ่งๆ ความเสมอภาคจะมอียูต่่อเมื่อบุคคลรบัรูส้ดัส่วนของผลตอบแทนทีต่นไดจ้ากองคก์รกบัสิง่ที่
เขาทุ่มเทใหก้บัองคก์ร เมื่อน าไปเปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของผลตอบแทนทีผู่อ้ื่นไดจ้ากองคก์รกบัสิง่
ทีผู่อ้ ื่นทุ่มเทใหก้บัองคก์รนัน้เท่ากนั 

 
ผลตอบแทนทีต่นไดจ้ากองคก์ร  = ผลตอบแทนทีผู่อ้ื่นไดจ้ากองคก์ร 
สิง่ทีต่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร   สิง่ทีผู่อ้ ื่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร 

 และในทางตรงกนัข้ามความไม่เสมอภาคอาจจะเกดิขึ้นเมื่อบุคคลรบัรู้ว่าสดัส่วนของผล
ตอบแททีต่นไดจ้ากองค์กรกบัสิง่ที่ตนทุ่มเทให้กบัองค์กรกบัสดัส่วนของผลตอบแทนที่ผู้อื่นได้จาก
องคก์รกบัสิง่ทีผู่อ้ ื่นทุ่มเทใหก้บัองคก์รนัน้ไม่เท่ากนั 

ผลตอบแทนทีต่นไดจ้ากองคก์ร  < ผลตอบแทนทีผู่อ้ื่นไดจ้ากองคก์ร 
สิง่ทีต่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร   สิง่ทีผู่อ้ ื่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร 

หรอื 
ผลตอบแทนทีต่นไดจ้ากองคก์ร  > ผลตอบแทนทีผู่อ้ื่นไดจ้ากองคก์ร 
สิง่ทีต่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร   สิง่ทีผู่อ้ ื่นไดทุ้่มเทใหก้บัองคก์ร 
 
ในการประเมนิของบุคคลไม่วา่จะเป็นผลตอบแทนทีไ่ดห้รอืสิง่ทีทุ่่มเทใหก้บัองคก์รนัน้ต่าง

กข็ึน้อยูก่บัการรบัรู ้(Perception) ของบุคคลทัง้สิน้ ดงันัน้การรบัรูใ้นสดัส่วนของผลตอบแทนทีไ่ดร้บั
หรอืสิง่ทีทุ่่มเทลงไปจงึอาจเหมอืนหรอืแตกต่างไปจากบุคคลอื่นในสถานการณ์เดยีวกนันัน้ ส าหรบั
ปจัจยัทีพ่จิารณาวาเป็นสิง่ทีทุ่่มเทใหก้บัองคก์ร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศกึษา สถานภาพทางสงัคม 
ต าแหน่งในองคก์ร คุณสมบตัทิีด่ ีปรมิาณและคุณภาพของการท างาน เป็นตน้ ส่วนปจัจยัทีถ่อืวา่เป็น
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงนิเดอืน สถานภาพ การเลื่อนชัน้เลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ เมื่อ
บุคคลรบัรูว้า่สดัส่วนดงักล่าวไมเ่สมอภาคเขากจ็ะพยายามท าใหเ้กดิความเสมอภาคโดยอาจ
เปลีย่นแปลงผลตอบแทนทีไ่ด ้แทรกแซงบุคคลอื่นหรอืพยายามเปลีย่นแปลงในบุคคลอื่นหรอือาจถงึ
ข ัน้ละทิง้งานได ้

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดในเรื่องของแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจจะเหน็วา่
ทฤษฎทีุกๆ ทฤษฎจีะกล่าวถงึผลตอบแทน รางวลั ค่าจา้ง เงนิเดอืน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
เป็นตน้ ซึง่ท าใหเ้หน็วา่ผลตอบแทนเป็นส่วนส าคญัทีเ่ป็นแรงจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานท างานนัน้ๆ ส าเรจ็
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดตีามทีอ่งคก์รตัง้เป้าหมายไว ้ดงันี้ผูว้จิยัจงึขออธบิาย “ผลตอบแทน” เพื่อเป็นส่วน
ขยายและสนบัสนุนรวมทัง้ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนวา่ “ผลตอบแทน” หมายถงึอะไร ประกอบดว้ยอะไร 
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หลกัเกณฑส์ าคญัของค่าตอบแทน ขัน้ตอนในการท าใหเ้กดิความยตุธิรรมในกระบวนการจดัการ
ค่าตอบแทน เครื่องมอืในการบรหิารค่าตอบแทน การสรา้งใหเ้กดิความยตุธิรรมในองคก์ร การ
ประเมนิค่างาน การสรา้งความยตุธิรรมภายนอก มคีวามส าคญัต่อพนกังานและองคก์รอยา่งไร 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจด้านผลตอบแทน 

อนนัตชยั คงจนัทร ์(อา้งถงึใน จุไรรตัน์ สุวรรณพทิกัษ์. 2548)ผลตอบแทนเป็นกลไกที่
ส าคญัทีสุ่ดในการทีจ่ะดงึดดู รกัษา และจงูใจพนกังานที่มคีวามสามารถทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุ
เป้าหมาย  

ผลตอบแทน (Compensation) ประกอบดว้ย 3 ส่วนประกอบ คอื 
ส่วนที ่1 เป็นส่วนทีม่ากทีสุ่ดคอืผลตอบแทนหลกั (Base Compensation) ส่วนใหญ่ไดร้บั

เป็นประจ า – เงนิเดอืน ค่าจา้งรายสปัดาห ์
ส่วนที ่2 ผลตอบแทนจากผลการท างานทีด่ ีเนื่องจากพนกังานปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้เีรยีกวา่ 

แรงจงูใจ (Incentives) – โบนสั การแบ่งปนัก าไร 
ส่วนที ่3 ผลประโยชน์อื่นๆ (Benefits) บางครัง้เรยีกวา่ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect 

Compensation) – การประกนัสุขภาพ วนัหยดุ ผลตอบแทนการวา่งงาน ส่วนผลตอบแทนอื่นๆ 
เรยีกวา่ผลประโยชน์พเิศษซึง่จะมใีหเ้ฉพาะผูบ้รกิารระดบัสงู เชน่ รถยนตป์ระจ าต าแหน่งพรอ้ม
คนขบั ทีจ่อดรถพเิศษ สมาชกิสโมสร 

หลกัเกณฑส์ าคญัของค่าตอบแทน 
1. ความยตุธิรรมภายในและภายนอก (Internal VS External Equity) 

ความยตุธิรรมในสายตาพนกังานม ี2 รปูแบบ 
1. เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งการจ่ายเงนิของบรษิทั 
2. เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งการจ่ายเงนิของบรษิทัอืน่ๆ ทีจ่่ายใหก้บัพนกังาน

ทีท่ างานในหน้าทีเ่ดยีวกนั 
ส าหรบัภายในและภายนอกมรีปูแบบ 2 ชนิด 
1. พนกังานเปรยีบเทยีบวา่สิง่ทีทุ่ม่เทใหก้บับรษิทันัน้ไดร้บัผลตอบแทนคุม้ค่า

หรอืไม่ และยงัเปรยีบเทยีบวา่ผลตอบแทนทีไ่ดท้ีพ่นกังานคนอื่นๆ ทีท่ างานลกัษณะคลา้ยคลงึกนั
ไดร้บัเท่ากนัหรอืไม่ ถ้าไดร้บัเท่ากนักจ็ะพอใจถอืวา่บรษิทัใหค้วามยตุธิรรม 

2. การจ่ายผลตอบแทนทีย่ตุธิรรมจะถูกก าหนดไวท้ีจุ่ดซึง่ปรมิาณของแรงงานทีม่ี
อยูใ่นตลาดแรงงานเท่ากบัปรมิาณความตอ้งการของแรงงานในทอ้งตลาด โดยพนกังานจะคดิวา่การ
จ่ายผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมนัน้จะมาจากการทีบ่รษิทัจ่ายในอตัราทีพ่นกังานคดิวา่เหมาะสมกบั
ลกัษณะของงานทีท่ า 
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2. การจ่ายค่าตอบแทนคงทีห่รอืแปรได ้(Fixed VS Variable Pay) 
  การจ่ายค่าตอบแทนแบบคงทีส่่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูของเงนิเดอืน ค่าตอบแทนแบบนี้
จะท าใหพ้นกังานรูส้กึมัน่คง ไม่ตอ้งรบัผดิชอบอะไรนอกจากหน้าทีข่องตนเอง ส่วนค่าตอบแทนแบบ
แปรไดส้่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูของโบนสั เงนิปนัผล ค่าตอบแทนแบบนี่จะท าใหพ้นกังานกระตอืรอืรน้ใน
การท างานเพื่อใหบ้รษิทัมกี าไรสงูสุด 

3. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานหรอืในฐานะสมาชกิขององคก์ร (Traditional Price 
Rate Plan VS Sales Commission) 
  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะอยูใ่นรปูของค่าจา้งต่อชิน้ (Traditional Price 
Rate Plan) เป็นการจ่ายตามจ านวนชิน้งานทีผ่ลติได ้และค่านายหน้าจากการขาย (Sales 
Commission) รปูแบบอื่นๆ ทีม่กีารจ่ายโดยยดึถอืผลงาน เช่น การใหร้างวลัพนกังานดเีด่นสรา้ง
ชื่อเสยีงใหบ้รษิทั พนกังานทีไ่ม่เคยลา – ขาดงาน หรอืพนกังานทีใ่หค้ าแนะน าในการประหยดั
ค่าใชจ้่ายใหบ้รษิทั ในฐานะสมาชกิขององคก์ร พนกังานจะไดร้บัผลตอบแทนจ านวนเท่าๆ กนัใหก้บั
พนกังานทุกคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งเดยีวกนั ตราบเท่าทีผ่ลงานของพนกังานทุกคนอยูใ่นระดบัทีน่่า
พอใจ โดยการใหค้วามส าคญัของผลงานหรอืในฐานะสมาชกิของพนกังานขึน้อยูก่บัวฒันธรรมของ
องคก์รและความเชื่อของบผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูก้่อตัง้บรษิทั 

4. การจ่ายค่าตอบแทนตามงานหรอืตามตวับุคคล (Job VS Individual Pay) 
  ในสมยักอ่นระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามงานนัน้จะตคี่าตามความส าคญัของตวั
งานและจะก าหนดผลตอบแทนตามความส าคญัของตวังาน แต่ในปจัจุบนัจะใชก้ารจ่ายค่าตอบแทน
ตามตวับุคคลมากขึน้โดยจะจ่ายตามความรู้ (Knowledge – Based) หรอืตามทกัษะ (Skill – Based) 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

5. การจ่ายค่าตอบแทนหลายระบบหรอืระบบเดยีว (Elitism VS Egalitarianism) 
  การจ่ายค่าตอบแทนหลายระบบจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนทีแ่ตกต่างกนัไปตาม
ต าแหน่งงานหรอืล าดบัชัน้งาน อาทเิชน่ คนเงนิเดอืนสงูกจ็ะไดค้่ารกัษาพยาบาลสงูกวา่คนเงนิเดอืน
ต ่ากวา่ ส่วนการจ่ายผลตอบแทนระบบเดยีวจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนทีทุ่กอยา่งจะอยูภ่ายใต้
โครงสรา้งเดยีวกนัหมดไม่วา่จะเงนิเดอืนสงูหรอืต ่ากจ็ะมสีทิธเิบกิค่ารกัษาพยาบาลเท่าๆ กนั 

6. การจ่ายผลตอบแทนต ่ากวา่หรอืสงูกวา่ค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน (Below – 
Market VS Above – Market Compensation) 
  การจ่ายค่าตอบแทนต ่ากวา่หรอืสงูกวา่ค่าตอบแทนในตลาดแรงงานมคีวามส าคญั
คอื 
  1. ผลตอบแทนของพนกังานจะมผีลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดงึ
พนกังานจากบรษิทัอื่นๆ เขา้มาร่วมท างาน ความพงึพอใจต่อรายไดข้องพนกังานนัน้จะมี
ความสมัพนัธก์บัจ านวนเงนิทีพ่นกังานไดร้บัหากพนกังานไม่พอใจในรายไดข้องตนนัน้บรษิทักจ็ะ
ประสบปญัหาพนกังานลาออกเป็นประจ า 
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  2. ทางเลอืกดงักล่าวมผีลต่อองคป์ระกอบของตน้ทุน การเลอืกจ่ายค่าตอบแทนสงู
กวา่ตลาดแรงงาน จะท าใหบ้รษิทัสามารถจา้งพนกังานทีม่คีวามสามารถสงูๆ เขา้มาร่วมงานและลด
อตัราการลาออกของพนกังานดว้ย 
 

7. การจ่ายผลตอบแทนในรปูตวัเงนิหรอืในรปูแบบอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ (Monetary VS 
Nonmonetary) 
  การจ่ายผลตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิมกัจะหมายถงึสิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้เช่น งานที่
น่าสนใจทา้ทายความสามารถ การไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม การมหีน้าทีก่ารงานทีม่ ัน่คง ในขณะที่
ผลตอบแทนในรปูตวัเงนิกค็อื เงนิเดอืน ค่าตอบแทนอื่นๆ ในรปูของเงนิ หรอืสามารถเปลีย่นเป็นเงนิ
ได ้เช่น หุน้ หรอื เงนิบ าเหน็จบ านาญในอนาคต 
  ดงันัน้การจ่ายเงนิผลตอบแทนยงัคงมคีวามส าคญัมาก หากแต่วา่ Nonmonetary 
Rewards กจ็ะเขา้มามสี่วนอยา่งมากในการใหก้ าลงัใจต่อพนกังานทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานต่อไป 
จงึควรจะตอ้งก าหนดสดัส่วนของค่าตอบแทนในรปูตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิใหเ้หมาะสม 

8. การจ่ายค่าตอบแทนแบบเปิดเผยหรอืปกปิด (Open VS Secret Pay) 
  องคก์รจะมคีวามแตกต่างกนัในการสื่อสารขอ้มลูเกีย่วกบัค่าตอบแทนพนกังาน ใน
องคก์รบางแห่งจะใชน้โยบายปกปิดค่าตอบแทน เงนิเดอืนใหเ้ป็นความลบัเปิดเผยไม่ไดห้ากผูใ้ดขดั
ขนืจะถอืวา่ผูน้ัน้กระท าผดิกฎบรษิทั ในขณะทีบ่างองคก์รถอืวา่เรื่องเงนิเดอืน ค่าตอบแทนเป็นเรื่อง
โปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มลูสู่สงัคมภายนอกดว้ย แต่องคก์รบางแห่งน าทัง้สองแบบมาผสมผสาน
กนัโดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องช่วงเงนิเดอืนเท่านัน้  

9. การรวมอ านาจหรอืการกระจายอ านาจ (Centralization VS Decentralization) 
  การรวมอ านาจจะเป็นระบบการรวมอ านาจจะอยูท่ ีศ่นูยก์ลาง การตดัสนิใจและ
รบัผดิชอบในการเลอืกวธิกีารจ่ายผลตอบแทนมกัจะมาจากฝา่ยทรพัยากรมนุษยข์องส านกังาน
ใหญ่  ในระบบการกระจายอ านาจการตดัสนิใจจะกระจายไปสู่ผูจ้ดัการแต่ละฝา่ยแต่ละแผนกเป็นผู้
ตดัสนิใจ 
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การก าหนดปจัจยัผลตอบแทน                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส ารวจตลาดเพ่ือ 
พิจารณาการเท่าเทียมกนั 
 
 
 
 
 
 
การเท่าเทียมภายในบคุคล  

 
 

 

ภาพประกอบ 4  ขัน้ตอนในการท าใหเ้กดิความยตุธิรรมในกระบวนการจดัการค่าตอบแทน 
ทีม่า : จุไรรตัน์ สุวรรณพทิกัษ์. (2548). แรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน).หน้า 56. 

1. การวเิคราะหง์าน 

2. การบรรยายงาน 3. การก าหนดคุณสมบตั ิ

4. กำรประเมนิคา่ของงานทัง้หมด
ทุกงานโดยใชร้ะบบการประเมนิ

ตามปจัจยัทีก่ าหนด 

5. การเรยีงล าดบังานตาม
ความส าคญั 

6. การแบ่งงานออกเป็น Job 
Grade (Grade Level) 

2. การก าหนดนโยบายการ
จ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนรายคน 

1. ส ารวจตลาดโดยการใช ้
Benchmarking 

เกณฑ์ในการจ่ายเชน่ 
ประสบการณ์ ความรู ้ผลงาน 

อาวโุส 
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ประเภทของค่าตอบแทน 
จากการศกึษาพบวา่ มนีกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทของค่าตอบแทนไวใ้นหลายรปูแบบซึง่

ความหมายในภาพรวมมคีวามคลา้ยคลงึและใกลเ้คยีงกนั ดงันี้ 
ก าธร ประสพสุขโชคมณี , ประเสรฐิ ประสพสุขโชคมณีและสุภาพร พศิาลบุตร (2547 : 2) 

ไดแ้บ่งค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี้ 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (Financial Compensation) พจิารณาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

คอื 
1.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทางตรง (Direct Financial Compensation) 

ประกอบดว้ย สิง่ตอบแทนทีล่กูจา้งไดร้บัในรปูของค่าจา้ง เงนิเดอืน โบนสั และค่านายหน้าการขาย 
1.2 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทางออ้ม (Indirect Financial Compensation) ไดแ้ก่ 

บรกิารและประโยชน์นอกเหนือจากค่าตอบแทนทางตรงทีล่กูจา้งไดร้บั เช่น การประกนัสุขภาพและ
ชวีติ ค่ารกัษาพยาบาล เงนิสงเคราะหท์างสงัคม เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร เป็นตน้ 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ (Non – Financial Compensation) ประกอบดว้ย สิง่ที่
ท าใหล้กูจา้งมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัการท างานในองคก์รหรอืกจิการของนายจา้ง ซึง่พจิารณาแบ่งได้
เป็น 2 ชนิด คอื 

2.1 ตวังาน (The Job) ลกัษณะของงานทีท่ าใหล้กูจา้งพงึพอใจ เชน่ งานทีน่่าสนใจ 
ความทา้ทายของงาน ความรบัผดิชอบ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ความภาคภมูใิจในการท างาน 
เป็นตน้ 

2.2 สภาพแวดลอ้มหรอืบรรยากาศของงาน (Job Environment) ไดแ้ก่ นโยบาย
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม การบงัคบับญัชาทีม่ปีระสทิธภิาพ ทมีงาน สภาพการท างานทีส่ะดวกสบาย 
การยดืหยุน่เวลาท างาน การมสี่วนร่วมในงาน เป็นตน้ 

มอนดีแ้ละโน (Mondy, R.W; &  Noe, R.M. 2005 : 284 – 285) ไดแ้บ่งประเภทของ
ค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (Financial Compensation) เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็น
เงนิหรอืสามารถตคี่าเป็นประโยชน์เชงิเศรษฐกจิหรอืเป็นตวัเงนิใหแ้ก่ลกูจ่าง แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 
รปูแบบ คอื 

1.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทางตรง (Direct Financial Compensation) ซึง่
ประกอบดว้ย 

 เงนิเดอืน (Salaries) หมายถงึ จ านวนเงนิทีล่กูจา้งไดร้บัเป็นการตอบแทน
การปฏบิตังิาน ถอืเป็นเกณฑก์ารจ่ายเหมาเป็นเดอืน และถอืเป็นรายไดป้ระจ า โดยไม่ค านงึถงึ
ชัว่โมงการปฏบิตังิานทีเ่ปลีย่นแปลง 
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1.2 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทางออ้ม (Indirect Financial Compensation; 
Benefits) เป็นรางวลัทีใ่หแ้ก่พนกังาน หรอืประโยชน์เกือ้กลูทีบ่รษิทัจดัใหก้บัพนกังาน เนื่องจาก
พนกังานเป็นสมาชกิขององคก์ร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการดงึดดู รกัษาและจงูใจพนกังาน 

2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ (Non – Financial Compensation) ค่าตอบแทนรปูแบบ
นี้จะมาจากงานทีพ่วกเขาท า หรอืสภาพแวดลอ้มจากการท างาน ไดแ้ก่ 

2.1 ตวังาน (The Job) ประกอบดว้ย 
 ทกัษะทีห่ลากหลาย (Skill Variety) งานทีป่ฏบิตัเิรยีกรอ้งความตอ้งการ

ระดบัความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ทกัษะหลากหลายแค่ไหนเพยีงใด เพื่อผูป้ฏบิตัจิะไดใ้ช้
ความรูค้วามสามารถหลายชนิดทีต่นม ี

 เอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) งานทีป่ฏบิตัติอ้งการระดบัแห่ง
ความส าเรจ็สมบรูณ์ในตวัเองมากน้อยเพยีงใด 

 ความส าคญัของงาน (Task Significance) ระดบัผลกระทบของงานทีม่ผีล
ต่อผูอ้ื่นถอืวา่เป็นความส าคญัของงาน 

2.2 สภาพแวดลอ้มในงาน (The Job Environment) 
 นโยบายทีใ่ช ้(Sound and Policies) นโยบายทรพัยากรบุคคลตอ้งไดร้บั

การพจิารณาอยา่งรอบคอบ การละเลยพนกังานหรอืการใชน้โยบายทีเ่ขม้งวดมากไปนัน้จะสง่ผลต่อ
ทัง้องคก์รและพนกังาน ความสามารถของพนกังาน องคก์รทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดต้อ้งอาศยัการ
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง พนกังานทุกคนตอ้งมคีวามสามารถในการท างานทีเ่หมาะสม 

 เพื่อนร่วมงานทีรู่ใ้จ (Congenial Co – Worker) คนส่วนใหญ่ตอ้งการการ
ยอมรบัในกลุ่มและเป็นกลุ่มงานทีส่ามารถท างานร่วมกนัได้ 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Condition) สถานทีท่ างานที่
ปลอดภยัและเอือ้ต่อสุขภาพอนามยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานของลกูจา้ง การลดหยอ่น
การท างานต่อสปัดาห ์การแบ่งงาน การท างานนอกเวลาและการเกษยีณอาย ุ 

จากแนวคดิของนกัวชิาการต่างๆ ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ค่าตอบแทนทีเ่กดิจากการ
ท างานโดยรวมนัน้แบ่งการใหค้่าตอบแทนเป็น 2 ประเภท คอื ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (Financial 
Compensation) และค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ (Non – Financial Compensation) 
 
เครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Tools) 

หลายๆ องคก์รมกีารน าวธิกีารต่างๆ มากมายในการก าหนดผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน 
เพื่อทีจ่ะคน้หาระบบการจ่ายผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าและสามารถดงึดดู (Attract) รกัษา (Retain) และจงู
ใจ (Motivate) ใหพ้นกังานเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รโดยทีอ่งคก์รจะตอ้งสามารถควบคุมตน้ทนุ
แรงงานไดด้ว้ย วธิกีารใหญ่ๆ ทีจ่ะพอสรุปไดม้ดีว้ยกนั 2 ประการ 
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1. การจ่ายค่าตอบแทนตามงาน (Job – Based Approach) เป็นการจ่ายผลตอบแทน
แบบดัง้เดมิคอื ก าหนดใหง้านแต่ละงานมหีน้าทีต่่างกนัไป และพนกังานทีเ่ขา้มารบัหน้าทีน่ัน้ๆ จะ
ไดร้บัผลตอบแทนตามงานทีท่ าปกตแิลว้งานทีส่ าคญักวา่งานอื่นๆ มกัจะจ่ายผลตอบแทนทีส่งูกวา่
งานทีส่ าคญัรองๆ ลงไป 

2. การจ่ายค่าตอบแทนตามทกัษะ (Skill – Based Approach) เป็นวธิกีารทีค่่อนขา้ง
ซบัซอ้นโดยจะพจิารณาผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามความสามารถและทกัษะการท างานหลายๆ 
อยา่งไดใ้นเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้จะไม่ยดึตดิเฉพาะต าแหน่งงานเพยีงอยา่งเดยีว 

การสร้างให้เกดิความยุตธิรรมภายในองค์กร : การประเมนิค่างาน (Achieving Internal 
Equity : Job Evaluation) 

 
การประเมินค่าของงาน (Job Evaluation) ซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน 

ขัน้ตอนท่ี 1 ท าการวเิคราะหง์าน (Comdex Job Analysis) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูถงึลกัษณะงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยหาขอ้มลูไดจ้ากการ

สมัภาษณ์พนกังาน หรอืใชแ้บบสอบถาม 
ขัน้ตอนท่ี 2 เขยีนใบพรรณนางาน (Write Job Description) 

ลกัษณะงานจะถูกเขยีนขึน้มาโดยจะอธบิายถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละงาน 
ขัน้ตอนท่ี 3 ก าหนดคุณสมบตัสิ าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่(Determine Job 

Specifications) 
Job Specifications ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยคุณสมบตัขิองพนกังานซึง่จะถกูดงึมาตา

มลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์และจ านวนปีทีเ่คยท างานมา ความรู ้การศกึษา การฝึกอบรม
พเิศษ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมนิค่าของงานโดยใชร้ะบบทีก่ าหนดไว ้(Rate Worth of all Job Using 
Predetermined System) 

ลกัษณะของงานและคุณสมบตัขิองงานจะถูกน าไปใชเ้ป็นปจัจยัในการก าหนดหรอื
ประเมนิค่าของงานแต่ละงาน วธิกีารประเมนิทีไ่ดร้บัความนิยมจากองคก์รต่างๆ มากทีสุ่ด คอื Point 
Factor System เป็นการใชป้จัจยัค่าตอบแทน (Compensable Factors) โดยปจัจยัทีม่กัจะถูกน ามา
ประเมนิค่าคอื ระดบัความรู ้ถ้ายิง่มคีวามรูส้งูเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนกจ็ะสงูตามไปดว้ย องคก์ร
ส่วนใหญ่จะใช ้Compensable Factors ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางคอืระบบ Point Factor 
System 2 ระบบ ไดแ้ก่ 

Hay Guide Chart Profit Method – จะใช้ Compensable Factor 3 ชนิดในการประเมนิ
ค่าของงานไดแ้ก่ 

1. ความรู ้(Know How) 
2. การแกป้ญัหา (Problem – Solving) 
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3. ความรบัผดิชอบในหน้าที ่(Accountability) 
MAM – จะแบ่ง Compensable Factors ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

1. ทกัษะ (Skill) 
2. ความพยายาม (Effort) 
3. ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 
4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Conditions) 

ทัง้ 2 ระบบ แต่ละ Compensable Factors จะถูกก าหนดค่าคะแนนไว ้ยิง่ปจัจยัใดมี
ความส าคญัมากกจ็ะถูกก าหนดค่าสงูๆ หากปจัจยัใดมคีวามส าคญัน้อยตวัเลขทีถู่กก าหนดกจ็ะต ่า 

ขัน้ตอนท่ี 5 สรา้งล าดบัของงาน (Create a Job Hierarchy) 
ล าดบัข ัน้ของงาน Job Hierarchy คอืรายชื่อของงานแต่ละงานทีถู่กตดัเรยีงล าดบัไว้

ตามการประเมนิค่าของงานจากมากทีสุ่ดไปถงึน้อยทีสุ่ด 
ขัน้ตอนท่ี 6 การแบ่งแยกงานตามล าดบัข ัน้คะแนน (Classify Job by Grade Level) 

งานทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัจะถูกจดัใหอ้ยูใ่นเกรดเดยีวกนั ซึง่จะมคีวามส าคญัของงาน
ทีใ่กลเ้คยีงกนัและการจ่ายผลตอบแทนกจ็ะอยูใ่นช่วงใกลเ้คยีงกนั 

Job Evaluation ถูกจดัท าขึน้เป็นการภายในเท่านัน้ ทัง้นี้ไม่ไดค้ านงึถงึอตัราค่าจา้งใน
ตลาดแรงงานหรอืประเมนิจากตวังานเพยีงอยา่งเดยีวและไมไ่ดป้ระเมนิตวัพนกังานทีจ่ะเขา้มา
ท างานแต่อยา่งใด 

การสรา้งความยตุธิรรมภายนอก : ส ารวจตลาด (Achieving External Equity : Market 
Surveys) 

หวัขอ้เรื่องทีใ่ชใ้นการส ารวจตลาดคอื การจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังาน วตัถุประสงค์
ของการท าการส ารวจคอื การก าหนดช่วงฐานเงนิเดอืน (Pay Range) ส าหรบังานในแต่ละล าดบัข ัน้ 
การใชก้ารส ารวจตลาดเพื่อนจะเชื่อมโยงผลจากการประเมนิงาน (Job Evaluation Result) ใหเ้ขา้
กบัระดบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งในตลาด โดยจะเกีย่วขอ้งกบัข ัน้ตอน 2 ขัน้ตอน 
การก าหนดมาตรฐาน (Benchmarking) 

องคก์รส่วนใหญ่จะก าหนดมาตรฐานหรอืงานหลกั (Key Jobs) ซึง่เป็นงานทีค่ลา้ยคลงึ
กนัหรอืสามารถเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่นๆ และตรวจสอบเงนิเดอืนเพื่อเทยีบเคยีงและก าหนดอตัรา
จา้งใหใ้กลเ้คยีงกบัอตัราตลาดส่วนใหญ่ 

การก าหนดนโยบายเงนิเดอืน (Establishing a Pay Policy) 
เนื่องจากค่าจา้ง เงนิเดอืนในตลาดแรงงานมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมาก องค์กรจะต้อง

ตดัสนิใจวางนโยบายค่าจา้งขององคก์รโดยการก าหนดต าแหน่งของตวัเองไวท้ีไ่หนในตลาด 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ร 
ความหมายของความภกัดี 

โบและสกอ็ต (Peter M. Blau; & W.Reichard Scotts.1962:165) กล่าววา่ ความภกัด ี
หมายถงึ ความรูส้กึ และการแสดงออกซึง่ความรูส้กึเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยชีใ้หเ้หน็วา่ผลผลติ
ของคนงานมสี่วนสมัพนัธเ์ป็นอยา่งมากต่อความภกัดจีากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามสะดวกในการสัง่
การและง่ายพอทีจ่ะกระตุน้ใหล้กูน้องท างานมากขึน้ 

เชสเตอร ์เบอรน์ารด์ (Chester Bernand.1938:84) ไดเ้หน็ความส าคญัต่อความภกัดี
มานานแลว้ โดยกล่าววา่ ความเตม็ใจของบุคคล เป็นปจัจยัส าคญัในองคก์ร ความภกัด ี(Loyalty) 
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั (Solidarity) ขวญัและก าลงัใจ (Esprit de corps) และความเขม้แขง็ 
(Strength) เป็นตน้ โดยใหข้อ้สงัเกตวา่แมค้วามภกัดจีะมคีวามส าคญัแต่กไ็ดร้บัความยอมรบัเพยีง
เลก็น้อย วา่เป็นเงื่อนไขส าคญัในองคก์ร 

เกีย่วกบัความภกัดขีองครตู่อผูใ้หญ่ ฮอยและวลิเลีย่ม (Hoy and Williams) ไดศ้กึษา
ความภกัดขีองครตู่อผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา โดยไดพ้ฒันาเครื่องมอืขึน้จากการปรบัปรุง
แบบสอบถามของ เบลาและสกอตและของ เมอรเ์รยแ์ละคอเรน็บลมั (Murray and Correnblem) 
ต่อมา ฮอยและรสี ์(Hoy and Rees) ไดใ้ชเ้ครื่องมอืนี้ศกึษา ความภกัดขีองครใูหญ่ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษา หลงัจากนัน้ฮอยและคณะกไ็ดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดขีองครแูละ
พฤตกิรรมของครใูหญ่ พฤตกิรรมของครใูหญ่ทีศ่กึษาคอื 

1. พฤตกิรรมแบบรเิริม่เสรมิสรา้ง 
2. พฤตกิรรมแบบถนอมน ้าใจ 
3. ความเป็นอตัตาธปิไตย 
4. ความสามารถในการผลกัดนั 
5. ความมอีารมณ์ไม่เอนเอยีง 
จอหน์สนัและเวนเนเบลิ (Johnson & Venable. 1938) ไดใ้ชเ้ครื่องมอืแบบเดยีวกนัศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดขีองครตู่อครใูหญ่ ทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษากบั
พฤตกิรรมการใชก้ฎระเบยีบและความสมัพนัธก์บัหน่วยเหนือของครใูหญ่ 
 

องคป์ระกอบของความภกัดี 
ความภกัดปีระกอบดว้ย 3 มติ ิคอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออก (Behavioral aspect) ความรูส้กึ 

(Affective aspect) และการรบัรู ้(Cognitive aspect) 
เครื่องชีว้ดัความภกัดจี าแนกเป็นดา้นไดด้งันี้ (Hoy & Rees; 1974:274-275) 

1) ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก (Behavioral aspect) 
 ความไม่อยากยา้ยไปจากหวัหน้า 
 ความตอ้งการทีจ่ะยา้ยตามหวัหน้า เมื่อหวัหน้ายา้ยไปทีอ่ื่น 
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2) ดา้นความรูส้กึ (Affective aspect) 
 ความรกัทีจ่ะท างานกบัหวัหน้า 
 ความพงึพอใจในหวัหน้า 

3) ดา้นการรบัรู ้(Cognitive aspect) 
 ความเชื่อมัน่และไวว้างใจในหวัหน้า 
 ความเชื่อถอืในหวัหน้าแมค้นอื่นจะมปีฏกิริยิาต่อการตดัสนิใจของหวัหน้า 
 ความรูส้กึวา่หวัหน้ายนิดรีบัผดิชอบแทนเมื่อตวัเองบกพร่อง 
 ความรูส้กึโดยตรงวา่มคีวามภกัดต่ีอหวัหน้า 

จากแนวคดิดงักล่าวขา้งตน้สรุปวา่ความภกัดมีคีวามส าคญัต่อองคก์ร กล่าวคอื ถ้า
พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รแลว้จะท าใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัตอ้งการเหน็องคก์รบรรลุ
เป้าหมายและแมเ้มื่อองคก์รก าลงัอยูใ่นฐานะวกิฤตอินัเนื่องจากปจัจยัต่างๆ เช่น เศรษฐกจิตกต ่า 
พนกังานกจ็ะช่วยกนัแกไ้ขปญัหาตามแต่ละหน้าทีท่ ีจ่ะสามารถช่วยไดโ้ดยไม่คดิจะลาออกไปหางาน
ใหม ่
 
5. ข้อมูลเก่ียวกบับริษทัข้ามชาติญ่ีปุ่ น 

ประเทศญี่ปุน่และประเทศไทย มคีวามสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิและอบอุ่นมายาวนานกวา่ 600 ปี 
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550 ประเทศญี่ปุน่และประเทศไทยไดจ้ดังานฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งการ
สถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู นอกจากนัน้ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิระหวา่งสองประเทศ
กเ็ตบิโตแน่นแฟ้นยิง่ขึน้อยา่งรวดเรว็จากการขยายตวักจิการของบรษิทัญี่ปุน่ในประเทศไทยนบัแต่
ทศวรรษ 60 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากกระแสการลงทนุโดยตรงจากประเทศญี่ปุน่ทีเ่ขา้มามาก
สบืเนื่องจากพืน้ฐานอตัราแลกเงนิเยนทีแ่ขง็ขึน้ในตอนปลายทศวรรษ 80 โดยในปจัจุบนัจากขอ้มลู
ของกรมธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ มจี านวนนิตบุิคคลสญัชาตญิี่ปุน่ทีเ่ขา้มาลงทนุใน
ประเทศไทย จ านวน 3,079 บรษิทั ซึง่จากรายงานประจ าปี 2553 ของส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment of Thailand : BOI) เกีย่วกบัภาวะการลงทุนในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2553 มโีครงการลงทุนจากต่างชาตริวม 865 โครงการ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนรอ้ยละ 10 และมเีงนิลงทนุรวม 236,037 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33 ส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ขนส่ง 
โดยประเทศญี่ปุน่เป็นประเทศทีม่กีารลงทุนในไทยสงูทีส่ดุ ทัง้จ านวนโครงการและเงนิลงทนุ โดยใน
ปี พ.ศ. 2553 มจี านวน 363 โครงการ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37 เงนิลงทุนรวม 104,422 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 35 และคดิเป็นรอ้ยละ 44 ของมลูค่าการลงทุนจากต่างชาตทิัง้สิน้ โดยมโีครงการส าคญั 
ไดแ้ก่ โครงการผลติชิน้ส่วน Hard Disk Drive กจิการผลติชิน้ส่วนยานยนต ์กจิการเคมภีณัฑ ์และ
กจิการผลติพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/relation/index100.htm
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ภาพประกอบ 5  มลูค่าการลงทุนจากต่างชาตใินประเทศไทย ปี 2553 

 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน. (2553). รายงานประจ าปี. หน้า 41.  

 
โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในปี พ.ศ. 2553 มีการขอรบัการ

ส่งเสรมิการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจ านวนทัง้สิ้น 132 โครงการ ในจ านวน
ค าขอรบัการส่งเสรมิทัง้หมดนี้ ผูข้อรบัการส่งเสรมิการลงทุนมสีญัชาตญิี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
คอื สญัชาตไิทย สหรฐัอเมรกิา เยอรมนั ออสเตรเลยี สงิคโปร ์และอื่นๆ ตามภาพทีแ่สดงดงัต่อไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 6  สดัส่วนสญัชาตขิองผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทุนในปี 2553 

 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน. (2553). รายงานประจ าปี. หน้า 45. 
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จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ประเทศไทยเป็นเป้าหมายในการลงทุนของภาคธุรกจิเกอืบ
ทุกสาขาของญี่ปุน่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยประเทศญี่ปุน่เป็นประเทศทีม่มีลูค่าการลงทุนในประเทศไทยสงูทีสุ่ด 
ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอประเทศไทย คอื ช่วยกระตุน้ภาวะเศรษฐกจิใหข้ยายตวัขึน้ และช่วยใหเ้กดิการจา้ง
งาน  
 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัต่างประเทศ 
พอรต์เตอร ์สเตรยี (Porter Steers. 1973: 151-176) พบวา่หากองคก์รไม่สามารถสรา้ง

ความรูส้กึมัน่คงในการท างาน กจ็ะเป็นสาเหตุใหพ้นกังานลาออก โอนยา้ยออกไปจากองคก์ร หรอืไม่
อยากท างาน ซึง่การแสดงออกโดยการขาดงาน ลางานบ่อยๆ 

สเตรยี (Steers. 1922: 28) ท าการวจิยัพบวา่ พนกังานโรงงาน 9 ใน 10 แห่ง อตัราการ
ลาออกจากงานมคีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึวา่องคก์รเป็นทีพ่ึง่พงิได ้คอื ความพอใจในเงนิเดอืนและ
การเลื่อนต าแหน่ง 

สโตนและพอตเตอร ์(เชาวลติ ตนานนทช์ยั. 2532; อา้งองิจาก Stone;&Portor. 1977. 
Motivation and Work Behavior) ท าการศกึษาลกัษณะงาน และทศันคตต่ิองานของพนักงานองคก์ร
โทรศพัทท์างตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิา พบวา่ลกัษณะงานทีพ่นกังานปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธ ์กบั
ทศันคตทิีม่ต่ีองานในเรื่องอื่นๆ เช่น ค่าจา้ง การเลื่อนขัน้ ปรบัเงนิเดอืน โดยลกัษณะของงานทีศ่กึษา
ม ี3 มติ ิคอื ความหลากหลาย ความมอีสิระในงานและงานทีม่โีอกาสสงัสรรคก์บัผูอ้ื่น 
 

งานวิจยัในประเทศ 
วนัทนา ทาตาล (2549) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการท างานของพนกังานในส่วน

ส านกังานของบรษิทัญี่ปุน่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา่ ปจัจยัทีม่ผีต่อการท างานของ
พนกังานในส่วนส านกังานของบรษิทัญี่ปุน่ในนิคมอุตสาหรรมภาคเหนือ ไดแ้ก่ ปจัจยัสุขอนามยั คอื 
ดา้นนโยบายขององคก์ร ดา้นลกัษณะการบงัคบับญัชา และดา้นค่ตอบแทนและสวสัดกิาร และปจัจยั
ทีก่ระตุน้การท างาน คอื ดา้นความส าเรจ็ ดา้นการยกยอ่ง ดา้นลกัษณะงานทีท่ า ดา้นความ
รบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า และดา้นความเจรญิเตบิโต 

ปจัจยัสุขอนามยัผูต้อบแบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมาก แต่มคีวามพงึ
พอใจโดยรวมต่อปจัจยัเหล่านัน้ในระดบัปานกลาง โดยพจิารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นสภาพการ
ท างาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งเพื่อนร่วมงาน และดา้นความมัน่คง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากและมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเช่นเดยีวกนั และดา้นสถานภาพ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัและมคีวามพงึพอใจในระดบัเดยีวกนัคอืระดบัปานกลาง ส่วนปจัจยัดา้น
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นโยบายขององคก์ร ดา้นลกัษณะของการบงัคบับญัชา และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิารผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก แต่มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัเหล่านี้ในระดบัปานกลาง 

ส่วนปจัจยัทีก่ระตุน้การท างานผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากแต่
มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ในทุกปจัจยั โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยั
ดา้นความส าเรจ็ ดา้นความเจรญิเตบิโต ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นการยกยอ่ง
และดา้นลกัษณะงานทีท่ า ในระดบัมาก ตามล าดบั แต่มคีวามพงึพอใจในปจัจยัดา้นความรบัผดิอบ 
ดา้นความส าเรจ็ ดา้นลกัษณะงานทีท่ า ดา้นการยกยอ่ง ดา้นความเจรญิเตบิโตและดา้น
ความกา้วหน้าในระดบัปานกลางตามล าดบั 

จุไรรตัน์ สุวรรณพทิกัษ์ (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่แรงจงูใจดงักล่าว
ประกอบดว้ยแรงจงูใจทีเ่ป็นตวัเงนิ ในดา้นเงนิเดอืนและรางวลั และแรงจงูใจทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ในดา้น
ตวังานและสวสัดกิาร ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีาย ุ31 – 41 ปี 
สถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 – 3 ปี ในการ
ทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัของสถติทิี ่0.05 สรุปผลไดว้า่ 

1. เพศ ระดบัการศกึษาและอายกุารท างานของพนกังานไมม่คีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจ
ดา้นผลตอบแทน 

2. อายแุละสถานภาพสมรสของพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
3. แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิดา้นเงนิเดอืนและรางวลัของพนกังานมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
4. แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิดา้นตวังานและสวสัดกิารของ

พนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
วรพงษ์ เยาหะร ี(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีอง

บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่ความจงรกัภกัดนีัน้ ไดท้ าการศกึษาทัง้หมด 3 ดา้น 
คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้ซึง่พบว่า  

1. เพศ อาย ุอตัราเงนิเดอืน ระดบัการศกึษา และต าแหน่งงานในปจัจุบนั มคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกต่างกนั  

2. เพศ อาย ุอตัราเงนิเดอืน ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงานในปจัจุบนั และ
อายงุานในปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 

3. อาย ุสถานภาพ ต าแหน่งงานในปจัจุบนั และอายงุานในปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวาม
จงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 

จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ
และทฤษฎดีา้นประชากรศาสตรข์อง ธนสัถ์ เกษมไชยานนัท.์ (2544: 24-26) และศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2539: 41-42) ทีก่ล่าวถงึตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ การศกึษาและรายได ้มาเป็นหลกัในการวจิยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
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ในส่วนของทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของมอนดี้
และโน (Mondy, R.W;& Noe, R.M.) ทีไ่ดแ้บ่งประเภทของค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท คอื 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ (Financial Compensation) ซึง่แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 รปูแบบ คอื ค่าตอบแทน
ทีเ่ป็นตวัเงนิทางตรง (Direct Financial Compensation) ซึง่กค็อื เงนิเดอืน (Salaries) และ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิทางออ้ม (Indirect Financial Compensation; Benefits) กค็อืรางวลัทีใ่หแ้ก่
พนกังานเพื่อเป็นการดงึดดู รกัษาและจงูใจพนกังาน และค่าตอบแทนทีไ่มใ่ช่ตวัเงนิ (Non – 
Financial Compensation) ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คอื ตวังาน (The Job) ประกอบดว้ยทกัษะที่
หลากหลาย (Skill Variety) เอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) ความส าคญัของงาน (Task 
Significance) และสภาพแวดลอ้มในงาน (The Job Environment) ประกอบดว้ย นโยบายทีใ่ช ้
(Sound and Policies) เพื่อนร่วมงานทีรู่ใ้จ (Congenial Co – Worker) สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (Working Condition) นอกจากนี้ผูว้จิยัไดน้ าผลจากการวจิยัเรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) ของจุไรรตัน์ 
สุวรรณพทิกัษ์ (2548) มาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามในส่วนของแรงจงูใจดา้น
ผลตอบแทน ทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิดา้นเงนิเดอืนและรางวลั และทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิดา้นตวังานและ
สภาพแวดลอ้มในงาน  

ในส่วนของการศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภกัด ีผูว้จิยัไดน้ าการศกึษาของฮอย
และรสี ์(Hoy ;& Rees) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัความภกัดขีองครใูหญ่ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
หลงัจากนัน้ฮอยและคณะกไ็ดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความภกัดขีองครแูละพฤตกิรรมของ
ครใูหญ่ จากการศกึษาไดพ้บวา่ ความภกัดปีระกอบดว้ย 3 มติ ิคอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
(Behavioral aspect) ความรูส้กึ (Affective aspect) และการรบัรู ้(Cognitive aspect) นอกจากนี้
ผูว้จิยัไดน้ าผลจากการวจิยัเรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบรษิทั ท.ีเค.เอส.
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ของ วรพงษ์ เยาหะร ี(2552) มาเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
ในส่วนของความภกัดต่ีอองคก์รทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ และดา้น
การรบัรู ้จากทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ ท าใหผู้ว้จิยัสามารถน ามา
ก าหนดรปูแบบและขอบเขตของแบบสอบถามได ้
  
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษา “แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ
พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล” โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดัท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั (Population) 
  การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นศกึษาพนกังานคนไทยทีท่ างานในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ ทีเ่ขา้มา
ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ ีม่ ี
กลุ่มเป้าหมายทีใ่หญ่และมคีวามหลากหลาย ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 
 ขนำดของกลุ่มตวัอย่ำง 
  ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มของพนกังานคนไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ทีเ่ขา้
มาด าเนินธุรกจิในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่มที ัง้หมด 6 จงัหวดั คอื 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ีสมทุรปราการ ปทุมธานี และสมทุรสาคร ซึง่จากขอ้มลูของกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ พบวา่ มจี านวนนิตบุิคคลสญัชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2,318 บรษิทั  โดยแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 1,857 บรษิทั นครปฐม 13 บรษิทั  นนทบุร ี58 บรษิทั 
สมุทรปราการ 216 บรษิทั ปทมุธานี 154 บรษิทั และ สมุทรสาคร 20 บรษิทั เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึค านวณหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการค านวณจากสตูรการ
ค านวณแบบไม่ทราบประชากร โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2544:74) โดยใชส้ตูรดงันี้ 

 
 

 เมื่อ        n       = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
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          = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจง
 แบบปกติมาตรฐานซึ่ งขึ้นอยู่ก ับระดับความ
 เชื่อมัน่ทีก่ าหนดคอื 95% ซึง่มคี่าเท่ากบั  1.96 

E   = ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดหรอื  
 ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดท้ี ่5 % 

       P  =  สดัส่วนกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 
              q   = 1-p หรอื 0.5 
 

 แทนค่าสตูรไดด้งันี้ 
n   =   

     
=      384.16 หรอื 385 ตวัอยา่ง 

 จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่งแต่เนื่องจากการเกบ็แบบสอบถามบาง
ตวัอย่างอาจเกดิความไม่สมบูรณ์จึงได้ส ารองเผื่อไว้ 15 ตวัอย่าง รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยวธิกีารเลอืกตวัอยา่งจะใชว้ธิตีามขัน้ตอน ดงันี้ 
 
 กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง  
 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี้จะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งอนั
เป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมด 400 คนโดยประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื การสุ่มจากพนกังานคน
ไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ทีเ่ขา้มาด าเนินธุรกจิในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ขัน้ตอนการสุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
จ านวน 6 จงัหวดั ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั 
 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารเลอืกเขตทีจ่ะท าการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลอืกนิคมอุตสาหกรรม จ านวน 4 แห่ง ใน 4 จงัหวดั คอื กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ปทมุธานีและสมุทรสาคร ส่วนในจงัหวดันนทบุรแีละนครปฐม เนื่องจาก ไม่มแีหลง่
นิคมอุตสาหกรรม จงึไดเ้ลอืกสถานทีท่ีเ่ป็นยา่นธรุกจิ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 



34 
 

ตาราง 1 แสดงสถานทีท่ีใ่ชใ้นการแจกแบบสอบถาม 

 
 
 ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้ให้พนกังานคนไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ที่
เขา้มาด าเนินธุรกจิในไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ตอบแบบสอบถามเท่านัน้และเกบ็
ขอ้มลูจนครบตามจ านวน 
 
กำรสร้ำงเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้ง
เครื่องมอื และก าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaires) ทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวมรวมขอ้มลูตามล าดบัดงันี้ 
 1. ศกึษาลกัษณะรปูแบบ วธิเีขยีนจากต ารา หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
น ามาใชใ้นการสรา้งแบบสองถามใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงค ์
 2. พฒันาแบบสอบถามตามความหมาย ค านิยาม และทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. รปูแบบของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลู แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน 
ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  
มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) ไดแ้ก่ 
  1. เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิ โดยระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ
(Nominal Scales) 
  2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) จากการศกึษา
งานวจิยัของจุไรรตัน์ สุวรรณพทิกัษ์ (2548) เรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานบรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบวา่มกีารแบ่งช่วงอายโุดยแบ่งออกเป็น 
4 ช่วง ไดแ้ก่ 

จงัหวดั สถำนท่ีท่ีใช้ในกำรแจกแบบสอบถำม 
กรุงเทพมหานคร นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

นครปฐม อ.นครชยัศร ี

นนทบุร ี อ.เมอืง 
สมุทราปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางป ู

ปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
สมุทรสาคร นิคมอุสาหกรรมสมทุรสาคร 
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o 20 – 29 ปี 
o 30 – 39 ปี 
o 40 – 49 ปี 
o 50 ปีขึน้ไป 

  3. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ดงันี้ 
o ต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี
o ระดบัปรญิญาตร ี
o สงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี

  4. สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี้ 
o โสด 
o สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
o หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่

  5. ระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั 
(Ordinal Scale) จากการศกึษางานวจิยัของจไุรรตัน์ สุวรรณพทิกัษ์ (2548) เรื่อง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบวา่มี
การแบ่งช่วงระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์รโดยแบ่งออกเป็น  
4 ช่วง ไดแ้ก่ 

o ต ่ากวา่ 1 ปี 
o 1 – 3 ปี 
o 4 – 6 ปี 
o มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 

  6. รายได ้ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) จากการศกึษา
งานวจิยัของวรพงษ์ เยาหะร ี(2552) เรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบรษิทั 
ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) พบวา่มกีารแบ่งช่วงรายไดอ้อกเป็น  
4 ช่วง ไดแ้ก่ 

o ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
o 10,001 – 25,000 บาท 
o 25,001 – 40,000 บาท 
o 40,001 บาทขึน้ไป 
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 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนของพนกังานทัง้ทีอ่ยูใ่น
รปูตวัเงนิและไม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ โดยประกอบดว้ยค าถามจ านวน 18 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close – Ended Response Question) แบบ Likert’s Scale เป็นมาตรวดัแบ่งระดบัความ
คดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยมกีารก าหนดค่าระดบัคะแนน ดงันี้ 
  5  หมายถงึ   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  4  หมายถงึ  เหน็ดว้ย 

  3  หมายถงึ   เฉย ๆ 
  2  หมายถงึ   ไม่เหน็ดว้ย 
  1  หมายถงึ   ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 การอภปิรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดบัวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลออกเป็นระดบั 5 ระดบั การหาช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้จะไดช้่วงกวา้งระดบัละ 0.8 ซึง่มกีารค านวณ ดงันี้ 
    อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                จ านวนชัน้ทีต่อ้งการแบ่ง 
            =   5 – 1  = 0.8 
                     5 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามไดด้งันี้ 
 ค่าฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถงึ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถงึ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60   หมายถงึ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80   หมายถงึ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัที่น้อยทีสุ่ด 
 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยประกอบดว้ยค าถาม
จ านวน 10 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) แบบ 
Likert’s Scale เป็นมาตรวดัแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยมกีารก าหนดค่าระดบั
คะแนน ดงันี้ 
  5  หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

  4  หมายถงึ เหน็ดว้ย 
  3  หมายถงึ เฉย ๆ 
  2  หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ย 
  1  หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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 การอภปิรายผลการวจิยัของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดบัวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลออกเป็นระดบั 5 ระดบั การหาช่วงกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้จะไดช้่วงกวา้งระดบัละ 0.8 ซึง่มกีารค านวณ ดงันี้ 
 
    อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                                    จ านวนชัน้ทีต่อ้งการแบ่ง 
            =   5 – 1  = 0.8 
                     5 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนของค าถามไดด้งันี้ 
  ค่าฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถงึ พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รอยา่งมาก 
 ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
 ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถงึ พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60   หมายถงึ พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รไม่ด ี
 ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80   หมายถงึ พนกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รไม่ดอียา่งมาก 
 
 1. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา (Content Validity) เสนอแนะ และปรบัปรุงแกไ้ข 
 2. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดสอบความเชื่อมัน่ โดยการน าไปทดสอบ   
(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ชุด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะฯ. 2541:215) เพื่อน าไปหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.922 โดยใชส้ตูรหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (∞ 
= Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach หรอื Cronbach’s Alpha Coefficient)  
(บุญชม ศรสีะอาด. 2538: 174) ซึง่ค่าแอลฟา่ทีไ่ด ้จะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม โดย
จะมคี่าระหวา่ง 0 ≤ ∞ ≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงวา่มคีวามเชื่อถอืไดม้าก  
  ซึง่สามารถแยกออกเป็นรายดา้นดงันี้      
  แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน     ความเชื่อมัน่ 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้นเงนิเดอืน     0.924 
แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้นรางวลั     0.919 
แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้นตวังาน     0.920 
แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ      0.918 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน 
ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก      0.923 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ       0.921 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้      0.922 
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3. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ
พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมแีหลง่ขอ้มลูใน
การศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

1. ข้อมลูปฐมภมิู (Primary data)  
  เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน กลุ่ม
ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง น าแบบสอบถามที่หาคุณภาพแล้วไป
ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่าง โดยก่อนที่ผู้วจิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจะท าการชี้แจงให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และอธบิายวธิตีอบแบบสอบถามก่อนเริม่ต้นท า เพื่อให้เกดิ
ความเขา้ใจตรงกนั แลว้จงึท าการรวบรวมแบบสอบถาม 

2. ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary data)  
  เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากหนังสอื ต าราที่เกี่ยวขอ้ง 
วทิยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน เพื่อ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 
กำรจดัท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรจดัท ำข้อมลู 
 1.การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
แยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 
 2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยมาลงรหสัตามก าหนดไว้
ล่วงหน้า 
 3. การประมวลผลขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ น ามาบนัทกึโดยใชเ้ครื่องไมโครคอมพวิเตอรเ์พื่อการ
ประมวลผลขอ้มลูซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู เพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ 
(Statistic Package for the Social Sciences หรอื SPSS) 
 กำรวิเครำะหข้์อมลู 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงันี้ 
  1.1 หาค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่1 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์ร และ รายได ้
  1.2  หาค่าเฉลีย่ (Mean) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่2 แรงจงูใจ
ดา้นผลตอบแทน และ ตอนที ่3 ความภกัดต่ีอองคก์ร 
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  1.3 หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจาก
แบบสอบถามตอนที ่2 แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน และ ตอนที ่3 ความภกัดต่ีอองคก์ร 
 2. วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิาน ดงันี้ 
  2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี(t-test) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ 
  2.2 สถติวิเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ใช้
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้น อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองกรค ์และ รายได ้
  2.3 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation coefficient) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่2 แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิและทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิมคีวามสมัพนัธ์
กบัความภกัดต่ีอองคก์ร 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรวิเครำะหส์ถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics Analysis) 
      1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูส่วนตวัของกลุ่ม
ตวัอยา่งในแบบสอบถามส่วนที ่1 โดยใชส้ตูรดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2548: 214) 

 

  
 
         เมื่อ  P  แทน  รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ต ์

              ƒ แทน  ความถี่ของขอ้มลูในแต่ละกลุ่ม 

                          n  แทน  จ านวนความถี่ท ัง้หมดหรอืจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 
    1.2 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งใน
แบบสอบถามส่วนที ่2 และ 3 โดยใชส้ตูรดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 49) 

 

                 
   

    เมื่อ      แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 
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      แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
       n แทน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.3. การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของ
ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 โดยใชส้ตูรดงันี้ (ธานินทร ์ศลิป์จารุ. 2550: 169) 
 

 
 

  เมื่อ   S.D. แทน     ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

     X  แทน     จ านวนสมาชกิในกลุม่ตวัอยา่ง 

             n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

     n-1 แทน   จ านวนตวัแปรอสิระ 
          แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
            แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
    

2. สถิติท่ีใช้ทดสอบควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม  
   การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ดัค่าสมัประสทิธแิอลฟา่(Cronbachs’alpha 
coefficient) โดยใชส้ตูรดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 34) 

 

 
 

 เมื่อ        α แทน     ค่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ 
              k แทน     จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
        แทน     ค่าเฉลีย่ผลรวมของความแปรปรวนของ   
       แบบสอบถามทัง้ฉบบั 
        แทน      ค่าเฉลีย่ผลรวมของความแปรปรวนของ   
        คะแนนรายขอ้ 
 

3. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential statistics) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่ 
   3.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ตูร  
t-test แบบ Independent โดยใชท้ดสอบสมมตฐิานดา้นเพศ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2544: 169)  
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ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึง่มสีตูรการค านวณแบ่งออกเป็น 2 กรณียอ่ย ดงันี้ 
 
 ในกรณีทีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั (S12 =  S22) 
 

t =  

 
 สถติทิดสอบ t มอีงศาอสิระ  ( ) 
 สถติทิดสอบ t แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
        แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มตวัอยา่งที ่2 ตามล าดบั 
         แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม 
      แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มตวัอยา่งที ่2 ตามล าดบั  
ในกรณีทีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่เท่ากนั (S12 ≠ S22) 

             

 สถติทิดสอบ  t แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
         แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มตวัอยา่งที ่2 ตามล าดบั 
         แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างที ่1 และกลุ่มตวัอยา่งที ่2 
          ตามล าดบั 
     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่1 และกลุ่มตวัอยา่งที ่2 ตามล าดบั  
     
ใน       โดยที ่    V   คอื ค่าองศาอสิระ  
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3.2 การทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทมีมีากกวา่สองกลุ่ม ใช ้
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 
2534: 249) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 (ยกเวน้ เพศ และ สถานภาพ) 
 
 

    F = MSb 

      MSw 

   โดยที ่ df1 = p – 1 

     Df2 = n – p  
  

 เมื่อ    F แทน ค่าการแจกแจงของ F 

MSb  แทน  ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

MSw  แทน  ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

p  แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

n  แทน  จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 
 กรณีพบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ ในระดบัความส าคญัทางสถติทิี ่0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่  95%  โดยใช้สูตรตามวธิ ี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 333) 

          LSD =  

 
 โดยที ่      

          r = n – k 
 เมื่อ    LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัทีค่ านวณไดส้ าหรบัประชากรกลุ่มที ่i และ j 
       MSE แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
        k  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบ 
        n  แทน จ านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 
        α แทน ค่าระดบันยัส าคญัทีก่ าหนด 
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3.2.1 ใชค้่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
(Hartung. 2001:300) มสีตูรดงันี้ 

 

 
เมื่อ    β  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Brown-Forsythe 

   MS(B)  แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
      (Mean Square between group) 
   MS(W) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
      (Mean Square within group) 

ส าหรบั Brown-Forsythe 
    K  แทน  จ านวนกลุ่มของตวัอยา่ง 
    ni  แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่ii 
    N  แทน  ขนาดของประชากร 
    S12 แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างที ่i 
 

3.2.2 กรณผีลการทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ เพื่อดวูา่มคีู่ใดทีแ่ตกต่างกนั โดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 (วเิชยีร เกศสงิห.์ 2543: 116) 
มสีตูรดงันี้ 

 
 
เมื่อ   t   แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา t-distribution 

  MS(W)   แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
      (Mean Square within group) 

ส าหรบั Brown-Forsythe 
   X i   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที่ i 
   X j   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที่ j 
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   Ni   แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่i 
   N j   แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มที ่j 
 

กรณีตรวจสอบเงื่อนไขแลว้พบวา่ ตวัแปรของแต่ละกลุ่มยอ่ยมกีารแจกแจงแบบปกตแิละมคี่า
ความแปรปรวนของทุกกลุ่มแตกต่างกนั จะใชส้ถติทิดสอบ Brown – Forsythe ในการทดสอบ
ค่าเฉลีย่ และถ้าพบวา่มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจะท าการเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น 
(Multiple Comparisons) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ วา่มคีู่ใดบา้งทีม่คี่าเฉลีย่แตกต่างกนั ใน
ระดบัความส าคญั 0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 เพื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2548: 242) 

3.3 ค่า Correlation ใชท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งง่าย
ของ เพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 และ 
3 โดยใชส้ตูรดงันี้ 

 
 

เมื่อ   rry   แทน  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
   Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X 
   Σy  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y 
   Σx2  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   Σy2  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   Σxy  แทน  ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y ทุกคู่ 
   (Σx)2  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด X ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   (Σy)2  แทน  ผลรวมของคะแนนชุด Y ทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   (Σx)2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
     n   แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 
 โดยทีค่่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธจ์ะมคี่าระหวา่ง -1 < r < 1 

1. ค่า r เป็น – แสดงวา่ x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม 
2. ค่า r เป็น + แสดงวา่ x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
3. ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้1 หมายถงึ x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 
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4. ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้-1 หมายถงึ x และ y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มและมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ค่า r มคี่าเขา้ใกล ้0 หมายถงึ x และ y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 
โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิ ระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรทีท่ าการทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 

(ชศูร ีวงศร์ตันะ.2534: 316) 
 
ค่าระดบัความสมัพนัธ ์การแปลความหมายของค่าระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปร 
 0.91 ถงึ 1.00   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัมากทีสุ่ด 
 0.76 ถงึ 0.90   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัมาก 
 0.51 ถงึ 0.75   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
 0.31 ถงึ 0.50   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
 0.01 ถงึ 0.30   หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
  0.00    หมายถงึ  ไม่มคีวามสมัพนัธ ์



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยใน

บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยในการวเิคราะหแ์ละการแปล
ความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลูใหเ้กดิความเขา้ใจและการสื่อความหมายทีต่รงกนั ผูว้จิยัก าหนด
สญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
MS  แทน ค่าเฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df  แทน  ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t  แทน  ค่าทีใ่ชพ้จิารณา t-Distribution 
F แทน  ค่าความน่าจะเป็น / ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ(ในตาราง F-test) 
P  แทน  ค่าความน่าเป็น (Probability) ส าหรบับอกนยัทางสถติ ิ
r  แทน  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
Sig.  แทน ค่า Significant ของสถติหิรอืความน่าจะเป็น 
H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Aiternative Hypothesis) 
* แทน  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละน าเสนอในรปูแบบของตารางประกอบค าอธบิาย โดยเรยีงล าดบัหวัขอ้เป็น 4 
ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนของพนกังาน 

ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความภกัดต่ีอองคก์ร 
ตอนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร และรายได ้โดยน าเสนอในรปูของจ านวนและค่ารอ้ยละ ได้
ดงันี้ 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  รอ้ยละ 
ชาย 243 60.8 
หญงิ 157 39.2 
รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจี านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
60.8 ส่วนเพศหญงิ มจี านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.2 ตามล าดบั 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน  รอ้ยละ 
20 – 29 ปี 321 80.2 
30 – 39 ปี 64 16.0 
40 – 49 ปี 15 3.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายรุะหวา่ง 20–29 ปี มจี านวน 321 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 80.2 รองลงมาคอื กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายรุะหวา่ง 30–39 ปี มจี านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 16.0 และกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาย ุ40–49 ปี มจี านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา จ านวน  รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 61 15.2 

ปรญิญาตร ี 296 74.0 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 43 10.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมจี านวน 296 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 74.0 รองลงมาคอื กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตร ีมจี านวน 61 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 และกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมจี านวน 43 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.8 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน  รอ้ยละ 
โสด 363 90.8 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 37 9.2 
รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มจี านวน 363 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.8 และกลุ่มตวัอยา่งทีม่สีถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั มจี านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 
ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบั     
     องคก์ร 
 

ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร จ านวน  รอ้ยละ 
ต ่ากวา่ 1 ปี 217 54.2 

1 – 3 ปี 84 21.0 
4 – 6 ปี 55 13.8 

มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 44 11.0 
รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รต ่ากวา่ 1 ปี 
มจี านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.2 รองลงมาคอื ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี  มจี านวน 84 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี มจี านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 และ
กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มจี านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได ้
 

รายได ้ จ านวน  รอ้ยละ 
ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 128 32.0 

10,001 – 25,000 บาท 188 47.0 
25,001 – 40,000 บาท 80 20.0 

40,001 บาทขึน้ไป 4 1.0 
รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายได ้10,001–25,000 บาท มจี านวน 188 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคอื รายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจี านวน 128 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.0 รายได ้25,001–40,000 บาท มจี านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 และกลุ่มตวัอยา่งที่
มรีายได ้40,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ (จดักลุ่มใหม)่ 
 

อายุ จ านวน  รอ้ยละ 
20 – 29 ปี 321 80.2 
30 ปีขึน้ไป  79 19.8 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายรุะหวา่ง 20–29 ปี มจี านวน 321 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 80.2 และ กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายรุะหวา่ง 30 ปีขึน้ไป มจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได ้(จดักลุ่มใหม)่ 
 

รายได ้ จ านวน  รอ้ยละ 
ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท 128 32.0 

10,001 – 25,000 บาท 188 47.0 
25,001 บาทขึน้ไป   84 21.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายได ้10,001–25,000 บาท มจี านวน 188 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคอื รายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มจี านวน 128 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.0 และรายได ้25,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจด้านผลตอบแทน 
ขอ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนของพนกังานทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน 

รางวลั และไม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ไดแ้ก่ ตวังาน สภาพแวดลอ้มในงาน โดยน าเสนอในรปูของค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
 

 
จากตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน พบวา่ 

มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากในดา้นตวังาน โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุม่ตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลางในดา้น
สภาพแวดลอ้มในงาน มคี่าเฉลีย่ 3.37 ดา้นรางวลั มคี่าเฉลีย่ 3.36 และดา้นเงนิเดอืน มคี่าเฉลีย่ 3.08 
ตามล าดบั  

 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้นเงนิเดอืน 
 

 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ระดบัความคดิเหน็ 

   S.D. แปลผล 
1. เงนิเดอืน 3.08 0.67 ปานกลาง 
2. รางวลั 3.36 0.83 ปานกลาง 
3. ตวังาน 3.47 0.77 มาก 
4. สภาพแวดลอ้มในงาน 3.37 0.68 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.61 ปานกลาง 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ระดบัความคดิเหน็ 

   S.D. แปลผล 
1. ระบบโครงสร้างด้านผลตอบแทนขององค์กรเป็นไปอย่าง

ยตุธิรรมเมื่อเทยีบกบัองคก์รอื่น 
2.94 0.86 ปานกลาง 

2. ระบบการประเมินผลการท างานในองค์กรนี้ เป็นไปอย่าง
ยตุธิรรม 

2.98 0.93 ปานกลาง 

3. การประเมนิผลงานทีท่างบรษิทัก าหนดไวม้คีวามเหมาะสม 3.12 0.91 ปานกลาง 
4. ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ละทกัษะ

ความสามารถเป็นไปอยา่งยตุธิรรม 
3.11 0.89 ปานกลาง 

5. ในการปรบัเงนิเดอืนในแต่ละครัง้ตรงกบัสิง่ทีท่่านคาดหวงั 3.09 0.87 ปานกลาง 
6. พนกังานในต าแหน่งเดยีวกนัควรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ท่ากนั 3.27 1.04 ปานกลาง 
รวม 3.08 0.67 ปานกลาง 
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จากตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้น
เงนิเดอืน พบวา่ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนดา้นเงนิเดอืนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่น
ระดบัปานกลางในเรื่องของพนกังานในต าแหน่งเดยีวกนัควรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ท่ากนั โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.27 รองลงมา ไดแ้ก่ การประเมนิผลงานทีท่างบรษิทัก าหนดไวม้คีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 
3.12 ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ละทกัษะความสามารถเป็นไปอยา่งยตุธิรรม มคี่าเฉลีย่ 
3.11 ในการปรบัเงนิเดอืนในแต่ละครัง้ตรงกบัสิง่ทีท่่านคาดหวงัมคี่าเฉลีย่ 3.09 ระบบการประเมนิผล
การท างานในองคก์รนี้เป็นไปอยา่งยตุธิรรม มคี่าเฉลีย่ 2.98 และระบบโครงสรา้งดา้นผลตอบแทน
ขององคก์รเป็นไปอยา่งยตุธิรรมเมื่อเทยีบกบัองคก์รอื่น มคี่าเฉลีย่ 2.94 ตามล าดบั  
 
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้นรางวลั 
 

 
จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้น

รางวลั พบวา่ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนดา้นรางวลัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.36 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบั
มากในเรื่องความพอใจในการทีบ่รษิทัน าผลการปฏบิตังิานของพนกังานมาใชใ้นการพจิารณาการให้
รางวลัใหก้บัพนกังาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทน
อยูใ่นระดบัปานกลางในเรื่อง ความพอใจในการทีบ่รษิทัน าประสบการณ์การท างานมาใชใ้นการ
พจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน มคี่าเฉลีย่ 3.36 และพอใจในการทีบ่รษิทัน าระยะเวลาการ
ท างานของพนกังานมาใชใ้นการพจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน มคี่าเฉลีย่ 3.25 ตามล าดบั  
 
 
 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ระดบัความคดิเหน็ 

   S.D. แปลผล 
1. ท่านพอใจในการที่บรษิทัน าประสบการณ์การท างานมาใช้ใน

การพจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน 
3.36 0.85 ปานกลาง 

2. ท่านพอใจในการทีบ่รษิทัน าระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
มาใชใ้นการพจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน 

3.25 0.97 ปานกลาง 

3. ท่านพอใจในการทีบ่รษิทัน าผลการปฏบิตังิานของพนักงานมา
ใชใ้นการพจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน 

3.47 0.97 มาก 

รวม 3.36 0.83 ปานกลาง 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้นตวังาน  
 

 
จากตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้น

ตวังาน พบวา่ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนดา้นตวังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.47 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากในเรื่อง
ของลกัษณะงานของท่านเป็นงานทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็โดยรวมขององคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่ 
3.58 รองลงมา ไดแ้ก่ ลกัษณะงานของท่านตอ้งใชท้กัษะทีม่คีวามหลากหลาย จงึจะท าใหง้านนัน้
ส าเรจ็ได ้มคี่าเฉลีย่ 3.44 และกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลางในเรื่อง
ของลกัษณะงานของท่านเปิดโอกาสใหส้ามารถปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่จนจบ มคี่าเฉลีย่ 3.40 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ระดบัความคดิเหน็ 

   S.D. แปลผล 
1. ลกัษณะงานของท่านตอ้งใชท้กัษะทีม่คีวามหลากหลายจงึจะ

ท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ได ้
3.44 0.85 มาก 

2. ลกัษณะงานของท่านเปิดโอกาสใหส้ามารถปฏบิตังิานตัง้แต่
เริม่จนจบ 

3.40 0.96 ปานกลาง 

3. ลกัษณะงานของท่านเป็นงานทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็
โดยรวมขององคก์ร 

3.58 0.86 มาก 

รวม 3.47 0.77 มาก 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้น 
      สภาพแวดลอ้มในงาน 
 

 
จากตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจงูใจดา้นผลตอบแทน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในงาน พบวา่ มแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้น
ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มลู เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.57 รองลงมา ไดแ้ก่ มโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ในงานอยูเ่สมอ 
เช่น การอบรม การสมัมนา เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่ 3.49 บรษิทัเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ที่
สอดคลอ้งกบังาน มคี่าเฉลีย่ 3.42 สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่คีวามปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ที่
จะเกดิไดข้ณะท างาน มคี่าเฉลีย่  3.41 และกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปาน
กลางในเรื่องของงานบรษิทัมวีสัดุ อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอในการท างาน มี
ค่าเฉลีย่ 3.30 บรษิทัจดัสวสัดกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มคี่าเฉลีย่ 3.02 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน 
ระดบัความคดิเหน็ 

   S.D. แปลผล 
1. เพื่อนร่วมงานยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มลู เพื่อประโยชน์ในการท างาน 3.57 1.06 มาก 
2. บรษิทัเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบังาน 3.42 0.90 มาก 
3. มโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ 

เช่น การอบรม การสมัมนา เป็นตน้ 
3.49 0.90 มาก 

4. บรษิทัมวีสัดุ อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ
ในการท างาน 

3.30 0.94 ปานกลาง 

5. สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่คีวามปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ 
ทีจ่ะเกดิไดข้ณะท างาน 

3.41 0.90 มาก 

6. บรษิทัจดัสวสัดกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 3.02 1.01 ปานกลาง 
รวม 3.37 0.68 ปานกลาง 
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ร 
การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้น

ความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้โดยน าเสนอในรปูของค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 
 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร 
 

 
จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลางในดา้นความรูส้กึ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.27 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้มคี่าเฉลีย่ 3.24 และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มี
ค่าเฉลีย่ 3.13 ตามล าดบั  

 
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที ่
 แสดงออก 
 

 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ระดบัความภกัด ี

   S.D. แปลผล 
1. ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 3.13 0.77 ปานกลาง 
2. ดา้นความรูส้กึ 3.27 0.80 ปานกลาง 
3. ดา้นการรบัรู ้ 3.24 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.72 ปานกลาง 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ระดบัความภกัด ี

   S.D. แปลผล 
1. ท่านคดิวา่จะท างานในองค์กรนี้ต่อไปแม้ว่าองค์กรอื่นจะ

เสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 
2.84 1.05 ปานกลาง 

2. ท่านเตม็ใจที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถอย่างเตม็ที่
เพื่อท างานใหก้บัองคก์ร 

3.56 0.87 ด ี

3. ท่านตัง้ใจทีจ่ะท างานกบัองคก์รจนเกษยีณอายุ 2.98 1.13 ปานกลาง 
รวม 3.13 0.77 ปานกลาง 
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จากตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความภกัดต่ีอองคก์รในระดบัดใีนเรื่องความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความรู ้ความสามารถอย่างเตม็ทีเ่พื่อ
ท างานใหก้บัองคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่ 3.56 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปาน
กลางในเรื่องความตัง้ใจทีจ่ะท างานกบัองคก์รจนเกษยีณอายุ มคี่าเฉลีย่ 2.98 และจะท างานในองคก์ร
นี้ต่อไปแมว้า่องคก์รอื่นจะเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ มคี่าเฉลีย่ 2.84 ตามล าดบั  

 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
 

 
จากตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น

ความรูส้กึ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รดา้นความรูส้กึโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอองคก์รใน
ระดบัดใีนเรื่องมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีจ่ะบอกกบัคนทัว่ไปวา่ท่านเป็นพนกังานขององคก์ร โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.47 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลางในเรื่อง เมื่อมผีูอ้ื่น
กล่าวหาองคก์รในทางไม่ด ีจะรูส้กึไม่พอใจและพดูจาโตแ้ยง้ทนัท ีมคี่าเฉลีย่ 3.25 และมคีวามรูส้กึกบั
องคก์ร เหมอืนเป็นเจา้ขององคก์ร มคี่าเฉลีย่ 3.09 ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 

 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ระดบัความภกัด ี

   S.D. แปลผล 
1. ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร 3.09 1.00 ปานกลาง 
2. ท่านมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีจ่ะบอกกบัคนทัว่ไปวา่ท่านเป็น

พนกังานขององคก์ร 
3.47 0.89 ด ี

3. เมื่อมผีูอ้ื่นกล่าวหาองค์กรในทางไม่ด ีท่านจะรู้สกึไม่พอใจ
และพดูจาโตแ้ยง้ทนัท ี

3.25 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.80 ปานกลาง 
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
 

 
จากตาราง 18 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการ

รบัรู ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รดา้นการรบัรูโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รในระดบัดี
ในเรื่องมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยมคี่าเฉลีย่ 3.42 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอ
องคก์รปานกลางในเรื่อง มคีวามเชื่อมัน่ในองคก์ร มคี่าเฉลีย่ 3.29 นโยบายขององคก์รสามารถสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการท างาน มคี่าเฉลีย่ 3.23 และเหน็ดว้ยกบันโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร 
มคี่าเฉลีย่ 3.04 ตามล าดบั  

 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั มีความ

ภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.1 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กร ด้านพฤตกิรรม

ทีแ่สดงออกแตกต่างกนั 
H0 : พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กร ด้านพฤตกิรรมที่แสดงออกไม่

แตกต่างกนั 
H1 : พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกนั มีความภกัดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก

แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถิตทิี่ใช้วเิคราะห์หาค่าสถิตขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ระดบัทความภกัด ี

   S.D. แปลผล 

1. ท่านเหน็ดว้ยกบันโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร 3.04 0.98 ปานกลาง 
2. ท่านคดิวา่นโยบายขององคก์รสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใน

การท างาน 
3.23 0.97 ปานกลาง 

3. ท่านมคีวามเชื่อมัน่ในองคก์ร 3.29 0.96 ปานกลาง 
4. ท่านมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 3.42 0.95 ด ี

รวม 3.24 0.85 ปานกลาง 
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H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 19 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 2.650 0.104 

 
จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบวา่ ความภกัดต่ีอ

องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.104 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของเพศชาย
และเพศหญงิเท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances 
assumed)  
 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
 จ าแนกตามเพศ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร เพศ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ชาย 3.04 0.73 -2.905** 398 0.004 
หญงิ 3.26 0.81    

 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 20 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นเพศกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.004 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกต่างกนั ที่
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ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญงิ มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออกมากกวา่เพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.2 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 21 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นความรูส้กึ 4.567* 0.033 

 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.033 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิไม่
เท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed)  
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตามเพศ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร เพศ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นความรูส้กึ 
ชาย 3.22 0.88 -1.438 386.516 0.151 
หญงิ 3.34 0.67    

 
จากตาราง 22 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นเพศกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 

โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.151 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่
คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่เีพศที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.3 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูไ้ม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 23 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นการรบัรู ้ 1.940 0.164 

 
 จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.164 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
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และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิเท่ากนั
จงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตามเพศ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร เพศ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นการรบัรู ้
ชาย 3.28 0.88 1.183 398 0.237 
หญงิ 3.18 0.80    

 
จากตาราง 24 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นเพศกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้

โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.237 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่
คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่เีพศที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูไ้ม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.4 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 25 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช ้Levene’s test 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
โดยรวม 0.240 0.624 

   
 จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเพศ พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.624 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญงิเท่ากนัจงึใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร เพศ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

โดยรวม 
ชาย 3.18 0.74 -1.079 398 0.281 
หญงิ 3.26 0.67    

 
จากตาราง 26 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นเพศกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม โดย

ใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.281 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่เีพศที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.1 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรม

ทีแ่สดงออกแตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกไม่

แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 27 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายโุดยใช ้Levene’s test 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 0.212 0.645 

  
 จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาย ุพบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.645 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของอายุ
เท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
 
ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 จ าแนกตามอายุ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร อายุ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
20 – 29 ปี 3.05 0.76 -4.169** 398 0.000 

30 ปีขึน้ไป 3.44 0.74    
 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 28 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นอายกุบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกต่างกนัทีร่ะดบั
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยอาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออกมากกวา่อาย ุ20–29 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.2 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 29 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายโุดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นความรูส้กึ 0.489 0.485 

 
 จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาย ุพบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.485 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของอายเุท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า 
t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตามอายุ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร อายุ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นความรูส้กึ 
20 – 29 ปี 3.17 0.79 -4.847** 398 0.000 

30 ปีขึน้ไป 3.65 0.76    
 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 30 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นอายกุบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่อีายทุี่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยอาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึมากกวา่อาย ุ20–29 ปี ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.3 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูไ้ม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 31 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายโุดยใช ้Levene’s test 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นการรบัรู ้ 0.072 0.789 

  
 จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาย ุพบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.789 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของอายเุท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า 
t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
 
 
ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตามอายุ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร อายุ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

ดา้นการรบัรู ้
20 – 29 ปี 3.16 0.84 -4.166** 398 0.000 

30 ปีขึน้ไป 3.59 0.76    
 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 32 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นอายกุบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่อีายทุี่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยอาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้มากกวา่อาย ุ20–29 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.4 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั 
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ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 33 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายโุดยใช ้Levene’s test 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
โดยรวม 0.101 0.751 

  
 จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาย ุพบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.751 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของอายเุท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t 
กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
 
ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตามอายุ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร อายุ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 

โดยรวม 
20 – 29 ปี 3.13 0.70 -4.991** 398 0.000 
30 ปีขึน้ไป 3.56 0.66    

 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 34 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นอายกุบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม โดย
ใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่อีายทุี่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
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อาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม มากกว่าอาย ุ20–29 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.1 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 

 
H0 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 4.889** 2 397 0.008 

 

** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบวา่ ความ
ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มระดบัการศกึษา ไม่เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิBrown-Forsythe Test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Statistics df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 1.473 2 134.657 0.233 

 
จากตาราง 36 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก จ าแนกตามระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 0.233 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.2 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ ไม่
แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม 
 ระดบัการศกึษา 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความรูส้กึ 0.501 2 397 0.606 

 
จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบวา่ ความ

ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.606 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบั
การศกึษา เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม 
 ระดบัการศกึษา 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
ดา้นความรูส้กึ ระหวา่งกลุ่ม 1.892 2 0.946 1.466 0.232 

 ภายในกลุ่ม 256.263 397 0.645   
 รวม 258.155 399    

 
จากตาราง 38 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 

จ าแนกตามระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 0.232 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
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สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
การรบัรู ้แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้ไม่
แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig. มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 ระดบัการศกึษา 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ 0.228 2 397 0.796 

 
จากตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบวา่ ความ

ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.796 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบั
การศกึษา เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม                         
 ระดบัการศกึษา 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
ดา้นการรบัรู ้ ระหวา่งกลุ่ม 4.094 2 2.047 2.889 0.057 

 ภายในกลุ่ม 281.265 397 0.708   

 รวม 285.359 399    

 
จากตาราง  40 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้

จ าแนกตามระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 0.057 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
โดยรวม แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีวทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตาม 
 ระดบัการศกึษา 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
โดยรวม 0.719 2 397 0.488 

 
จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา พบวา่ ความ

ภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.488 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดบัการศกึษา 
เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 42 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตาม 
 ระดบัการศกึษา 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.211 2 1.105 2.174 0.115 

 ภายในกลุ่ม 201.861 397 .508   
 รวม 204.072 399    

 
จากตาราง 42 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนก

ตามระดบัการศกึษา มคี่า Sig. เท่ากบั 0.115 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.1 พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออกไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออกแตกต่างกนั 
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ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 43 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช ้Levene’s Test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 0.005 0.943 

 
 จากตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบวา่ ความภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.943 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพเท่ากนัจงึใชก้ารทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances 
assumed)  
 
ตาราง 44 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
      จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร สถานภาพ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 
ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก 
โสด 3.12 0.78 -0.009 398 0.993 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.13 0.74    
 

จากตาราง 44 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นสถานภาพกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.993 
ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 
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พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.2 พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึแตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 45 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ดา้นความรูส้กึ 2.685 0.102 

 
 จากตาราง 45 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบวา่ ความภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.102 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของสถานภาพเท่ากนัจงึใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed)  
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ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม      
 สถานภาพ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร สถานภาพ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 
ดา้นความรูส้กึ โสด 3.26 0.79 -0.451 398 0.652 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.32 0.94    
 

จากตาราง 46 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นสถานภาพกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.652 ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่ี
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.3 พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการ
รบัรูแ้ตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูไ้ม่แตกต่าง
กนั 

H1 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 47 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช ้Levene’s test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ 4.139* 0.043 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตาราง 47 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบวา่ ความภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.043 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 
(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของสถานภาพไม่เท่ากนัจงึใช้
การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed)  
 
ตาราง 48 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 สถานภาพ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร สถานภาพ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 
ดา้นการรบัรู ้ โสด 3.24 0.83 -0.085 41.332 0.933 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.26 0.99    
 

จากตาราง 48 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นสถานภาพกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
การรบัรู ้โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.933 ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่ี
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.4 พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบ (Independent Simple t-test) ระดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี
สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Prob. (p) น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 49 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช ้Levene’s Test 
  

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
โดยรวม 4.137* 0.043 

 
* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 จากตาราง 49 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มสถานภาพ พบวา่ ความภกัดี
ต่อองคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.043 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของสถานภาพไม่เท่ากนัจงึใชก้าร
ทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed)  
 
ตาราง 50 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตาม 
 สถานภาพ 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร สถานภาพ x  S.D. t  df 
Sig.  

(2-tailed) 
โดยรวม โสด 3.21 0.70 -0.181 41.183 0.857 

สมรส / อยูด่ว้ยกนั 3.24 0.85    
 
จากตาราง 50 พบวา่ การทดสอบสมมตฐิานดา้นสถานภาพกบัความภกัดต่ีอองคก์ร 

โดยรวม โดยใชก้ารทดสอบแบบ Independent Simple t-test มคี่า Sig. เท่ากบั 0.857 ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่ี
สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้   
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สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.1 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 51 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 1.027 3 396 0.380 

 
จากตาราง 51 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบั

องคก์ร พบวา่ ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.380 ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบ
สมมตฐิาน  
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ตาราง 52 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก 
ระหวา่งกลุ่ม 12.950 3 4.317 7.597** 0.000 

ภายในกลุ่ม 225.022 396 0.568   
 รวม 237.972 399    

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 52 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 
นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพบความ
แตกต่าง ดงันัน้จงึใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
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ตาราง 53 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น 
 พฤตกิรรมทีแ่สดงออก จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์ร  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 
มากกวา่ 7 ปี

ขึน้ไป 
3.05 3.34 2.87 3.43 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.05 - -0.29** 0.18 -0.39** 
  (0.003) (0.116) (0.002) 

1 – 3 ปี 3.34  - 0.47** -0.10 
   (0.000) (0.501) 

4 – 6 ปี 2.87   - -0.57** 
     (0.000) 
มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 3.43    - 

      
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 53 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.003 
ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อย
กวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.29 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออกน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.39 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่
น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี

x
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ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากกวา่
กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.47 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อยกวา่
กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.57 

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.2 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม

ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

ดา้นความรูส้กึ ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 54 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนก   
 ตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความรูส้กึ 2.816* 3 396 0.039 

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตาราง 54 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบั
องคก์ร พบวา่ ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.039 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวน
ของแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร ไมเ่ท่ากนัจงึใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน  
 
ตาราง 55 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นความรูส้กึ 8.947** 3 195.240 0.000 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 55 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพบความแตกต่าง ดงันัน้จงึใช้
วธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
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ตาราง 56 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น 
 ความรูส้กึ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์ร  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 
มากกวา่ 7 ปี

ขึน้ไป 
3.13 3.50 3.15 3.66 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.13 - -0.37** -0.03 -0.54** 
  (0.000) (1.000) (0.001) 

1 – 3 ปี 3.50  - 0.35 -0.17 
   (0.072) (0.779) 

4 – 6 ปี 3.15   - -0.51* 
     (0.018) 
มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 3.66    - 

      
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 56 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ น้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เทา่กบั 0.37  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ น้อยกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.54  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.018 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 

x
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ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ น้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.51  

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.3 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม

ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

ดา้นการรบัรู ้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 
ตาราง 57 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ 1.574 3 396 0.195 
 

จากตาราง 57 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบั
องคก์ร พบวา่ ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.195 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื 
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ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 58 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ ระหวา่งกลุ่ม 14.147 3 4.716 6.885** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 271.212 396 0.685   
 รวม 285.359 399    

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 58 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพบความแตกต่าง ดงันัน้จงึใช้
วธิทีดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ในแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร  
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ตาราง 59 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น 
 การรบัรู ้จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์ร  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 
มากกวา่ 7 ปี

ขึน้ไป 
3.21 3.30 2.94 3.68 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.21 - -0.09 0.28* -0.47** 
  (0.399) (0.029) (0.001) 

1 – 3 ปี 3.30  - 0.36* -0.38* 
   (0.012) (0.014) 

4 – 6 ปี 2.94   - -0.75** 
     (0.000) 
มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 3.68    - 

      
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 59 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นการรบัรู ้จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ 4–6 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.029 
ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการ
รบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูม้ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เทา่กบั 0.28  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.47  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซึง่
น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการ

x
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รบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 1–3 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูม้ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิาน 4–6 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.36  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.014 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 1–3 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยกวา่กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.38  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยกวา่กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.75  

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.4 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวาม

ภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 

โดยรวม แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 60 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตาม     
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
โดยรวม 0.732 3 396 0.534 

 
จากตาราง 60 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบั

องคก์ร พบวา่ ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.534 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื 
ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 61 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตาม 
 ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 12.977 3 4.326 8.964** 0.000 

 ภายในกลุ่ม 191.095 396 0.483   
 รวม 204.072 399    

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 61 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนก
ตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพบความแตกต่าง ดงันัน้จงึใชว้ธิี
ทดสอบแบบ LSD เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ใน
แต่ละกลุ่มระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร  
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ตาราง 62 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร  
 โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 

ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์ร  

ต ่ากวา่ 1 ปี 1 – 3 ปี 4 – 6 ปี 
มากกวา่ 7 ปี

ขึน้ไป 
3.13 3.38 2.98 3.59 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.13 - -0.25** 0.14 -0.46** 
  (0.005) (0.171) (0.000) 

1 – 3 ปี 3.38  - 0.39** -0.21 
   (0.001) (0.100) 

4 – 6 ปี 2.98   - -0.61** 
     (0.000) 
มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 3.59    - 

      
 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 62 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร 
โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ 1–3 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.005 
ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่า
กวา่ 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 
1–3 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.25  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.46  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1–3 ปี และ 4–6 ปี มคี่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง่
น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน     

x
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1–3 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน    
4–6 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.39  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี และ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.0 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.61  

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร แตกต่างกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.1 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไม่

แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีว ทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 63 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่แสดงออก 
 จ าแนกตามรายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 0.140 2 397 0.869 
 

จากตาราง 63 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได ้พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.869 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มรายได ้เท่ากนัจงึใชส้ถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน  
 
ตาราง 64 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  
 จ าแนกตามรายได ้
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก 
ระหวา่งกลุ่ม 0.067 2 0.034 0.056 0.945 
ภายในกลุ่ม 237.905 397 0.599   

 รวม 237.972 399    
 

จากตาราง 64 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก จ าแนกตามรายได ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.945 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.2 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
ความรูส้กึ แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีวทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
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ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 65 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม 
 รายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นความรูส้กึ 2.030 2 397 0.133 

 
จากตาราง 65 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได ้พบวา่ ความภกัดต่ีอ

องคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.133 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได ้เท่ากนัจงึใช้
สถติ ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน  
 
ตาราง 66 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ จ าแนกตาม 
 รายได ้
 
ความภกัดต่ีอองคก์ร แหล่งความ

แปรปรวน SS df MS F Sig. 
ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก 
ระหวา่งกลุ่ม 1.139 2 0.570 0.880 0.416 
ภายในกลุ่ม 257.016 397 0.647   

 รวม 258.155 399    
 
จากตาราง 66 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 

จ าแนกตามรายได ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.416 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
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และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.3 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
แตกต่างกนั 

H0 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีวทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
 

ตาราง 67 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 รายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ 13.724** 2 397 0.000 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 67 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได ้พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได ้ไม่เท่ากนัจงึ
ใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 68 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้ จ าแนกตาม 
 รายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นการรบัรู ้ 3.406* 2 236.984 0.035 

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตาราง 68 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
จ าแนกตามรายได ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.035 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้เมื่อพบความแตกต่าง ดงันัน้จงึใช้วธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้ง
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในแต่ละกลุ่มรายได ้ 
 
ตาราง 69 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น 
 การรบัรู ้จ าแนกตามรายได ้
 

รายได ้  

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 – 25,000 
บาท 

25,001 บาทขึน้ไป 

3.32 3.29 3.01 
ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 
10,000 บาท 

3.32 - 0.03 0.31** 
  (0.732) (0.009) 

10,001 – 25,000 
บาท 

3.29  - 0.28* 
   (0.013) 

25,001 บาทขึน้ไป 3.01   - 
     

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

x
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จากตาราง 69 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นการรบัรู ้จ าแนกตามรายได ้

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท และ 25,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.009 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงรายได ้มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการ
รบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต้ ่ากวา่หรอื
เท่ากบั 10,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูม้ากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายได ้
25,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.31  

กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายได ้10,001–25,000 บาท และ 25,001 บาทขึน้ไป มคี่า Sig. เท่ากบั 
0.013 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ทัง้ 2 ช่วงระยะเวลาการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายได ้
10,001–25,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายได ้
25,001 บาทขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.28  

ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.4 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 

แตกต่างกนั 
H0 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะหห์าค่าสถติขิองการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดยีวทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อค่า Sig.มคี่าน้อยกวา่ 0.05 และถ้า
ขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่มคี่าเฉลีย่อยา่งน้อยหนึ่งคู่
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะน าไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ LSD กรณีทีม่คี่าความ
แปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunett’s T3 กรณีทีม่คี่าความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพื่อหา
วา่ค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึง่
ตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  
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ตาราง 70 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตามรายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Levene Statistic df1 df2 Sig. 
โดยรวม 3.652* 2 397 0.027 

 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตาราง 70 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มรายได ้พบวา่ ความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.027 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มรายได ้ไม่เท่ากนัจงึใช้
สถติ ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 71 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนกตามรายได ้
 

ความภกัดต่ีอองคก์ร Statistic df1 df2 Sig. 
โดยรวม 0.382 2 273.794 0.683 

 
จากตาราง 71 พบวา่ การทดสอบความแตกต่างของความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม จ าแนก

ตามรายได ้มคี่า Sig. เท่ากบั 0.683 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจงูใจ มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อองคก์ร 
สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่

แสดงออก 
H0 : แรงจงูใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
H1 : แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตาราง 72 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น 
      พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
 

แรงจงูใจ 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

r Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

เงนิเดอืน 0.538** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รางวลั 0.532** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

ตวังาน 0.493** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

สภาพแวดลอ้มในงาน 0.606** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รวม 0.654** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 72 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.654 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจโดยรวมมากขึน้ จะมคีวามภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืนกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พบวา่ มคี่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.538 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื 
หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืนมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นรางวลักบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พบวา่ มคี่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นรางวลัมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
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เท่ากบั 0.532 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื 
หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นรางวลัมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นตวังานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พบวา่ มคี่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นตวังานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.493 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หาก
พนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นตวังานมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.606 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานมากขึน้ จะมคีวามภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
H0 : แรงจงูใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
H1 : แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ด้านความรูส้กึ 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของ เพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกวา่ 0.05ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงตาราง ดงัต่อไปนี้ 
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ตาราง 73 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
 

แรงจงูใจ 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 

r Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

เงนิเดอืน 0.534** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รางวลั 0.450** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

ตวังาน 0.416** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

สภาพแวดลอ้มในงาน 0.639** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รวม 0.610** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 73 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.610 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจโดยรวมมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืนกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ อยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.534 แสดงวา่ตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้น
เงนิเดอืนมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นรางวลักบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นรางวลัมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.450 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นรางวลัมาก
ขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 



101 
 

แรงจงูใจ ดา้นตวังานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นตวังานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.416 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นตวังานมาก
ขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ พบวา่ มคี่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.639 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื 
หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
H0 : แรงจงูใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
H1 : แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ด้านการรบัรู ้
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกวา่ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงตาราง ดงัต่อไปนี้ 
 
ตาราง 74 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
 

แรงจงูใจ 
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้

r Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

เงนิเดอืน 0.625** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รางวลั 0.453** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

ตวังาน 0.399** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

สภาพแวดลอ้มในงาน 0.696** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รวม 0.646** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตาราง 74 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.646 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจโดยรวมมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืนกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.625 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้น
เงนิเดอืนมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นรางวลักบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นรางวลัมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.453 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นรางวลัมาก
ขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

แรงจงูใจ ดา้นตวังานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นตวังานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.399 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นตวังานมาก
ขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้พบวา่ มคี่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
เท่ากบั 0.696 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื 
หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
H0 : แรงจงูใจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
H1 : แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของ เพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยจะปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมื่อค่า Sig. (2-tailed) มคี่าน้อยกวา่ 0.05ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานแสดงตาราง ดงัต่อไปนี้ 

 
ตาราง 75 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 

 

แรงจงูใจ 
ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 

r Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ ์

เงนิเดอืน 0.640** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รางวลั 0.539** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

ตวังาน 0.491** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 

สภาพแวดลอ้มในงาน 0.732** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

รวม 0.719** 0.000 มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 

 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 75 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจโดยรวมกบัความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.719 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจโดยรวมมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมเพิม่ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืนกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.640 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
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สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้น
เงนิเดอืนมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นรางวลักบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นรางวลัมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.539 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นรางวลั
มากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

แรงจงูใจ ดา้นตวังานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม พบวา่ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นตวังานมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.491 แสดงวา่ตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื หากพนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นตวังานมาก
ขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมพบวา่ มคี่า Sig. (2-
tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ แรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.732 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื หาก
พนกังานมแีรงจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในงานมากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม เพิม่ขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

 
ตาราง 76 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมติฐานข้อท่ี 1 พนกังานทีม่ลีกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์รแตกต่างกนั 

 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.1 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออกแตกต่างกนั 

t - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.2 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่าง
กนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.3 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1.4 พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 

 
 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.1 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออกแตกต่างกนั 

t - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.2 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึแตกต่าง
กนั 

t - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.3 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูแ้ตกต่างกนั 

t - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2.4 พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั 

t - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร แตกต่างกนั 

  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.1 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรม
ทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 

Brown - 

Forsythe 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.2 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
แตกต่างกนั 

F - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
แตกต่างกนั 

F - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
แตกต่างกนั 

F - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 พนกังานทีม่สีถานภาพที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างกนั 

  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.1 พนกังานทีม่สีถานภาพที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรม
ทีแ่สดงออกแตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.2 พนกังานทีม่สีถานภาพที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ
แตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.3 พนกังานทีม่สีถานภาพที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้
แตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4.4 พนกังานทีม่สีถานภาพที่
แตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม
แตกต่างกนั 

t - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร แตกต่างกนั 

 
 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.1 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก แตกต่างกนั 

F - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.2 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่างกนั 

Brown - 

Forsythe 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.3 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั 

F - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5.4 พนกังานทีม่รีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั 

F - test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนัมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร แตกต่างกนั 

  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.1 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก แตกต่างกนั 

F - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.2 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ แตกต่าง
กนั 

F - test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.3 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่าง
กนั 

Brown - 

Forsythe 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6.4 พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม แตกต่างกนั 

Brown - 

Forsythe 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร 

 
 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
- เงนิเดอืน 

 
- รางวลั 

 
- ตวังาน 

 
- สภาพแวดลอ้มในงาน 

 
- โดยรวม 

 
 

Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.2 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ 
- เงนิเดอืน 

 
- รางวลั 

 
- ตวังาน 

 
- สภาพแวดลอ้มในงาน 

 
- โดยรวม 

 
 

Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 

 
 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 76 (ต่อ) 
 

สมมติฐานทางการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานทางการวิจยั 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.3 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้
- เงนิเดอืน 

 
- รางวลั 

 
- ตวังาน 

 
- สภาพแวดลอ้มในงาน 

 
- โดยรวม 

 
 

Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สมมตฐิานขอ้ที ่2.4 แรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวม 
- เงนิเดอืน 

 
- รางวลั 

 
- ตวังาน 

 
- สภาพแวดลอ้มในงาน 

 
- โดยรวม 

 
 

Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 
Pearson 

Correlation 

 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
สงัเขปความมุง่หมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
ความมุง่หมายของการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวจิยัไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาถงึความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ จ าแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิาน
กบัองคก์รและรายได ้

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้น
เงนิเดอืนและรางวลั และแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ดา้นตวังานและ
สภาพแวดลอ้มในงานกบัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนกังานทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รและรายได ้แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร
แตกต่างกนั 

2. แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ และแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่อยูใ่นรปู
ตวัเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานคนไทยทีท่ างานในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ทีเ่ขา้
มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
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กลุ่มตวัอย่าง 
การก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544:74) โดยก าหนดระดบัความเชื่อในที ่95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 
5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 385 คน โดยส ารองไวจ้ านวน 15 คน ดงันัน้จงึรวมขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling) สุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience 
Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลใหไ้ดก้ลุม่
ตวัอยา่งครบตามจ านวนทีต่้องการ คอื 400 ตวัอยา่ง 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ม ี3 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended Response Question) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานกบัองคก์ร และรายได ้จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนของพนกังานทัง้ทีอ่ยูใ่นรปู
ตวัเงนิและไม่อยูใ่นรปูตวัเงนิ ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 18 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด (Close–Ended Response Question) แบบ Likert’s Scale เป็นมาตรวดัแบ่งระดบัความคดิเหน็
ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย เฉยๆ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัความภกัดต่ีอองคก์ร ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 10 
ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close–Ended Response Question) แบบ Likert’s 
Scale เป็นมาตรวดัแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย เฉยๆ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมแีหลง่ขอ้มลูใน

การศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data)  

 เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน กลุ่ม

ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง น าแบบสอบถามทีห่าคุณภาพแลว้ไป
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ขอความร่วมมอืจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยก่อนทีผู่ว้จิยัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะท าการชีแ้จงใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามไดเ้ขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละอธบิายวธิตีอบแบบสอบถามก่อนเริม่ตน้ท า เพื่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจตรงกนั แลว้จงึท าการรวบรวมแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary data)  

 เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอื ต าราทีเ่กีย่วขอ้ง 

วทิยานิพนธ ์เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ จากหน่วยงานของภาครฐัและเอกชน เพื่อ

ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม และเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 การจดัท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 เมื่อเกบ็รวบรวมแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าและท าการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. ตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

แยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 

2. น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยมาลงรหสัตามก าหนดไวล้่วงหน้า 

3. ประมวลผลขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ น ามาบนัทกึโดยใชเ้ครือ่งไมโครคอมพวิเตอรเ์พื่อการ

ประมวลผลขอ้มลูซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู เพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์โดยใชค้่าสถติต่ิางๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

 3.1 การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย

ละ (Percentage) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจาก

แบบสอบถามตอนที ่2 แรงจงูใจดา้นผลตอบแทน และ ตอนที ่3 ความภกัดต่ีอองคก์ร 

 3.2 วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ

สมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถติวิเิคราะหค์่าท ี(t-test) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ สถติวิเิคราะหค์่า

เอฟ (F-test) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 

ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รและรายได ้และสถติิ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิและทีไ่ม่อยูใ่นรปูตวัเงนิมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ

องคก์ร  
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สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู เรื่องแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ

พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล สรุปผลการวจิยัคน้ควา้

ไดด้งันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 60.8 

และ 39.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มอีายรุะหวา่ง 20–29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 80.2 มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 74.0 สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 90.8 มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบั

องคก์รต ่ากวา่ 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 54.2 และส่วนใหญ่มรีายได ้10,001–25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

47.0 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจด้านผลตอบแทนของพนักงาน 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนของพนกังาน โดยรวมแลว้กลุ่ม

ตวัอยา่งมแีรงจงูใจในดา้นผลตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาต่อ พบวา่ แรงจงูใจดา้น

ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวังาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนแรงจงูใจดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นสภาพแวดลอ้มใน

งาน รางวลั และเงนิเดอืน อยูเ่พยีงแค่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ด้านเงินเดือน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทน

อยูใ่นระดบัปานกลางในเรื่องของพนกังานในต าแหน่งเดยีวกนัควรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ท่ากนั การ

ประเมนิผลงานทีท่างบรษิทัก าหนดไวม้คีวามเหมาะสม ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ละ

ทกัษะความสามารถเป็นไปอยา่งยตุธิรรม  ในการปรบัเงนิเดอืนในแต่ละครัง้ตรงกบัสิง่ทีท่่านคาดหวงั 

ระบบการประเมนิผลการท างานในองคก์รนี้เป็นไปอยา่งยตุธิรรม และระบบโครงสรา้งดา้น

ผลตอบแทนขององคก์รเป็นไปอยา่งยตุธิรรมเมื่อเทยีบกบัองคก์รอื่น ตามล าดบั 

ด้านรางวลั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่น

ระดบัมากในเรื่องความพอใจในการทีบ่รษิทัน าผลการปฏบิตังิานของพนกังานมาใชใ้นการพจิารณา

การใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลางในเรื่อง 

ความพอใจในการทีบ่รษิทัน าประสบการณ์การท างานมาใชใ้นการพจิารณาการใหร้างวลัใหก้บั

พนกังาน และพอใจในการทีบ่รษิทัน าระยะเวลาการท างานของพนกังานมาใชใ้นการพจิารณาการให้

รางวลัใหก้บัพนกังาน ตามล าดบั 
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ด้านตวังาน  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยู่

ในระดบัมากในเรื่องของลกัษณะงานเป็นงานทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็โดยรวมขององคก์ร 

ลกัษณะงานตอ้งใชท้กัษะทีม่คีวามหลากหลาย จงึจะท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ได ้และกลุม่ตวัอยา่งมี

แรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลางในเรื่องของลกัษณะงานเปิดโอกาสใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่จนจบ ตามล าดบั 

ด้านสภาพแวดล้อมในงาน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมแีรงจงูใจดา้น

ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากในเรื่องของเพื่อนร่วมงานยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มลู เพื่อประโยชน์ในการท างาน 

มโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ในงานอยูเ่สมอ เช่น การอบรม การสมัมนา เป็นตน้ 

บรษิทัเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบังาน สถานทีท่ างานเป็นสถานทีม่คีวาม

ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ทีจ่ะเกดิไดข้ณะท างาน และกลุ่มตวัอยา่งมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนอยู่

ในระดบัปานกลางในเรื่องของงานบรษิทัมวีสัดุ อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอใน

การท างาน บรษิทัจดัสวสัดกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตามล าดบั 

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดี
ต่อองคก์รในระดบัปานกลางเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอองคก์รใน
ทุกดา้น ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ตามล าดบั 
 ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอ
องคก์รในระดบัดใีนเรื่องความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความรู ้ความสามารถอยา่งเตม็ทีเ่พื่อท างานใหก้บั
องคก์ร กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลางในเรื่องความตัง้ใจทีจ่ะท างานกบัองคก์รจน
เกษยีณอาย ุและจะท างานในองคก์รนี้ต่อไปแมว้า่องคก์รอื่นจะเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนทีส่งู
กวา่ ตามล าดบั 
 ด้านความรู้สึก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รใน
ระดบัดใีนเรื่องมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีจ่ะบอกกบัคนทัว่ไปวา่ท่านเป็นพนกังานขององคก์ร กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลางในเรื่อง เมื่อมผีูอ้ื่นกล่าวหาองคก์รในทางไม่ด ีจะรูส้กึไม่
พอใจและพดูจาโตแ้ยง้ทนัท ีและมคีวามรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร ตามล าดบั 
 ด้านการรบัรู้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รในระดบั
ดใีนเรื่องมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รปานกลางในเรื่อง มคีวามเชื่อมัน่
ในองคก์ร นโยบายขององคก์รสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน และเหน็ดว้ยกบันโยบาย
และการบรหิารงานขององคก์ร ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
ผลการวจิยัเรื่องแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยใน

บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาเกีย่วกบั เพศ พบวา่ พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยเพศหญงิมคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากกวา่เพศชาย เนื่องจากในปจัจุบนัถงึแมว้า่จะมกีาร
เปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิไดท้ างานนอกบา้น ไดแ้สดงความสามารถและแสดงศกัยภาพของตวัเองมากขึน้
กวา่เมื่อก่อน แต่บทบาททางสงัคมของผูห้ญงิยงัคงเหมอืนเดมิ นัน่คอื นอกจากผูห้ญงิตอ้งรบัผดิชอบ
ในหน้าทีก่ารงานของตวัเองแลว้ยงัตอ้งรบัผดิชอบชวีติความเป็นอยูข่องสมาชกิในครอบครวัไป
พรอ้มๆ กนั ท าใหผู้ห้ญงิไม่ค่อยมเีวลาและไม่ตอ้งการเสีย่งทีจ่ะไปหางานใหม ่จงึท าใหม้ีแนวโน้มที่
จะเปลีย่นงานน้อยกวา่ผูช้าย  

 การทีพ่นกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก
แตกต่างกนั น่าจะเป็นเพราะวา่คนแต่ละเพศยอ่มมคีวามรูส้กึนึกคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมถงึ
พฤตกิรรมในการแสดงออกต่อสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นผลมาจากความรูส้กึนึกคดิของคนนัน้ๆ ดว้ย ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของธนสัถ ์เกษมไชยานนัท ์(2544: 24-26) ทีก่ล่าววา่ ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนด
บทบาทและกจิกรรมของหญงิชายไวต่้างกนั จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของหญงิและชายต่างกนัดว้ย และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรพงษ ์เยาหะร ี(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองบรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่ความจงรกัภกัดนีัน้ ได้
ท าการศกึษาทัง้หมด 3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้ซึง่
พบวา่ เพศ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 
 2. ผลการศกึษาเกีย่วกบั อาย ุพบวา่พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมแตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยอาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมมากกกวา่อาย ุ
20–29 ปี เนื่องจาก คนทีม่อีายแุตกต่างกนัจะมปีระสบการณ์ เป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยมทีแ่ตกต่าง
กนั (Ivancevich ;& Metteson. 1999; อา้งองิจาก ขะธณิยา. 2545: 24) บุคคลทีม่อีายมุากจะมคีวาม
ภกัดต่ีอองคก์รมากกวา่คนทีม่อีายนุ้อย เนื่องจากอายทุ าใหค้นตระหนกัถงึทางเลอืกในการท างาน
ของตนลดลง โดยปกตคินทีม่อีายมุากขึน้ยอ่มมกีารเรยีนรูท้ ีม่ากขึน้ มปีระสบการณ์ในงานมากขึน้ มี
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีส่งูขึน้ และมคีวามพงึพอใจในงานมากขึน้ รวมทัง้มคีวามรูส้กึวา่การคงอยูใ่น
องคก์รต่อไปเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ท าใหม้คีวามสนใจต่อองคก์รอื่นลดลง 
 การทีพ่นกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองค์กร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม แตกต่างกนั น่าจะเป็นเพราะวา่ผูท้ ีม่ ี
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อายทุีต่่างกนักจ็ะมแีนวความคดิ การด าเนินชวีติมจีุดมุ่งหมายในชวีติทัง้การท างานและการ
ด ารงชวีติอยูท่ ีแ่ตกต่างกนัไป การปฏบิตัตินหรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอองคก์รทีต่นเองปฏบิตังิานอยูน่ัน้ก็
ยอ่มทีจ่ะมคีวามแตกต่างกนัไป ดงันัน้แลว้พนกังานทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมแตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรพงษ์ เยาหะร ี(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองบรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่ความจงรกัภกัดนีัน้ ได้
ท าการศกึษาทัง้หมด 3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้ซึง่
พบวา่ อาย ุมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ และดา้นการ
รบัรูแ้ตกต่างกนั 
 3. ผลการศกึษาเกีย่วกบั ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร พบวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้น
ความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม มากทีสุ่ด 
เนื่องจากผูท้ีอ่ยูใ่นองคก์รเป็นเวลานาน จะมคีวามรูส้กึวา่ตนเองแก่เกนิไปทีจ่ะเริม่ตน้ใหม่กบันายจา้ง
คนใหม่ จงึท าใหม้คีวามรูส้กึภกัดต่ีอองคก์ร หรอืสถาบนัทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของการท างาน 
 การทีพ่นกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์รทีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม แตกต่าง
กนัน่าจะเป็นเพราะวา่ ระยะเวลาการอยูร่่วมกบัสิง่ต่างๆ นัน้ ท าใหค้นเรานัน้มคีวามผกูพนักบัสิง่
นัน้ๆ ดว้ย อกีทัง้ยงัเป็นการรบัรูซ้ ้าๆ ซึง่จะสรา้งการจดจ าและสรา้งความรูส้กึใหเ้กดิภายในจติใจของ
บุคคลนัน้ๆ ดว้ย เชน่เดยีวกบัระยะเวลาการปฏบิตังิานในองคก์รต่างๆ ซึง่เมื่อองคก์รไดต้อบสนอง
ความตอ้งการ สรา้งใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์รแลว้ พนกังานยอ่มทีจ่ะมคีวามรูส้กึทีด่ ีซึง่ก็
จะสง่ผลถงึความภกัดทีีพ่นกังานมต่ีอองคก์ร   
 4. ผลการศกึษาเกีย่วกบั รายได ้พบวา่พนกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยรายได ้25,000 บาท
ขึน้ไปมคีวามภกัดต่ีอองคก์รดา้นการรบัรูม้ากทีสุ่ด เนื่องจาก รายไดเ้ป็นสิง่ทีช่่วยสง่เสรมิขวญั
ก าลงัใจของผูป้ฏบิตังิาน และเสรมิสรา้งฐานะความเป็นอยูข่องครอบครวัผูป้ฏบิตังิานใหด้ขี ึน้ ดงันัน้
ถ้าพนกังานมรีายไดม้ากขึน้และมคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กจ็ะท าใหพ้นกังานมี
ความรูส้กึมัน่คงในการปฏบิตังิานกบัองคก์รและตอ้งการทีจ่ะอยูก่บัองคก์รต่อไป 
 การทีพ่นกังานทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้แตกต่างกนั 
น่าจะเป็นเพราะวา่คนทีม่รีายไดม้ากและน้อยกย็อ่มทีจ่ะมคีวามพงึพอใจต่อรายไดท้ีต่นไดร้บัที่
แตกต่างกนั ซึง่นอกจากปจัจยัรายไดแ้ลว้การด ารงชวีติของคนเรากม็ปีจัจยัในเรื่องของค่าใชจ้่าย
รวมอยูด่ว้ย ซึง่การไดร้บัการตอบสนองจากบรษิทักจ็ะท าให้ของวรพงษ์ เยาหะร ี(2552) ไดศ้กึษา
เรื่อง ทศันคตขิองพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจ ากดั 
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(มหาชน) ซึง่ความจงรกัภกัดนีัน้ ไดท้ าการศกึษาทัง้หมด 3 ดา้น คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
ดา้นความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้ซึง่พบวา่ อตัราเงนิเดอืน มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 
 5. ผลการศกึษาเกีย่วกบั แรงจงูใจและความภกัดต่ีอองคก์ร พบวา่ โดยภาพรวมแรงจงูใจมี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยแรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน รางวลั ตวังาน และสภาพแวดลอ้มในงาน มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ซึง่
หมายความวา่ หากพนกังานมแีรงจงูใจดา้นต่างๆ มากขึน้ จะมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นต่างๆ 
เพิม่ขึน้ดว้ย โดยจากผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน และดา้นสภาพแวดลอ้มในงาน มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนแรงจงูใจ ดา้น
เงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
และแรงจงูใจ ดา้นตวังาน มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้น
ความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 การทีแ่รงจงูใจ ดา้นเงนิเดอืน รางวลั ตวังาน และสภาพแวดลอ้มในงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอ
องคก์รโดยรวม น่าจะเป็นเพราะวา่ความภกัดขีองคนเราต่อสิง่ต่างๆ จะเกดิขึน้จากการทีค่นเรานัน้
ไดร้บัการตอบสนองตรงกบัความตอ้งการ หรอืเกดิความรูส้กึทีด่ ีมคีวามพงึพอใจ ซึง่จะเป็นสิง่ทีท่ า
ใหค้นเรานัน้มคีวามภกัด ีซึง่หากองคก์รมกีารสรา้งแรงจงูใจในดา้นเงนิเดอืน รางวลั ตวังาน และ
สภาพแวดลอ้มในงาน เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการใหก้บัพนกังานเพิม่ขึน้ กจ็ะท าให้
พนกังานเกดิความรูส้กึทีด่ ีเกดิความพงึพอใจต่อองคก์ร รวมถงึความภกัดทีีจ่ะมใีหต่้อองคก์รนัน้เพิม่
มากยิง่ขึน้ดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุพตัรา สุภาพ (2536: 125-126) ทีก่ล่าววา่ ประโยชน์ของ
แรงจงูใจ คอื ช่วยเสรมิสรา้งใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์ร ท าใหเ้กดิศรทัธาและความเชื่อมัน่ใน
องคก์ารทีต่นปฏบิตังิานอยู่ ท าใหเ้กดิความสุขกาย สุขใจในการท างาน เพราะร่างกายทีแ่ขง็แรงจะมี
อยูคู่่หวัใจทีเ่ป็นสุขเท่านัน้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทนา ประสงคศ์ลิปะกุล (2547) ได้
ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจ พฤตกิรรมการท างาน และความจงรกัภกัดขีองพนกังานธนาคารกสกิรไทย 
สายงานระบบ พบวา่ พนกังานมแีรงจงูใจดา้นผลตอบแทนในระดบัปานกลาง และแรงจงูใจกบัความ
จงรกัภกัด ีมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัคอื เมื่อพนกังานมแีรงจงูใจมาก จะทุ่มเทใหก้บัการ
ท างานมาก อกีทัง้ยงัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอธนาคารมากดว้ย 
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ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 จากผลการศกึษา แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยใน
บรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. องคก์รควรสรา้งใหพ้นกังานมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกต่อองคก์รทีด่ขี ึน้ เช่น การโน้มน้าว
ใหพ้นกังานท างานใหก้บัองคก์รดว้ยความทุ่มเท ดว้ยการน าเสนอผลตอบแทนทีต่รงกบัความ
ตอ้งการของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานเพศชายควรเน้นผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิรายได ้กลุ่ม
พนกังานทีม่รีะยะเวลากรปฏบิตังิาน 4-6 ปี ควรเน้นในเรือ่งสวสัดกิารหรอืกจิกรรมพเิศษของบรษิทัฯ 
เป็นตน้ ซึง่จากผลการวจิยัพบวา่ เพศหญงิ มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก
มากกวา่เพศชาย และพนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความภกัดี
ต่อองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากทีสุ่ด รองลงมาคอื พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 
1-3 ปี ต ่ากวา่ 1 ปี และพนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร 
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก น้อยทีสุ่ด 

2. องคก์รควรมกีารจดักจิกรรม หรอืการปฐมนิเทศ ส าหรบัพนกังานทีเ่ขา้ใหมห่รอืพนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานต ่ากวา่ 1 ปี เพื่อใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร มคีวามรกัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร งานทีท่ า รวมถงึเพื่อนร่วมงานดว้ย ซึง่จากผลการวจิยัพบวา่ พนกังานทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1-3 ปี ระยะ 4–6 ปี และพนกังานทีม่รีะยะเวลา
การปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึน้อยทีสุ่ด 

3. องคก์รควรมกีารประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งการรบัรูใ้หก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารกจิกรรมขององคก์ร วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิาร ผลการปฏบิตังิานแต่ละไตรมาส 
ทัง้นี้กเ็พื่อใหพ้นกังานเกดิความมัน่ใจในองคก์ร ท าใหเ้กดิความภกัดต่ีอองคก์รต่อไป โดยควรเน้น
สรา้งการรบัรูใ้หก้บัพนกังานงานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี และพนกังานทีม่รีายได ้25,001 
บาทขึน้ไป ซึง่มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยทีสุ่ด โดยผลการวจิยัพบวา่ พนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานมากกวา่ 7 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู้มาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอื พนกังานทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 1-3 ปี ต ่ากวา่ 1 ปี และพนกังานทีม่ี
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 4–6 ปี มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยทีสุ่ด และพนกังาน
ทีม่รีายไดต้ ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคี่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูม้ากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื รายไดร้ะหวา่ง 10,001–25,000 บาท และพนกังานทีม่รีายได ้25,001 บาทขึน้ไป มี
ค่าเฉลีย่ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรูน้้อยทีสุ่ด 

4. องคก์รควรเน้นการสรา้งใหพ้นกังานมคีวามภกัดต่ีอองคก์รในทุกดา้นทัง้พฤตกิรรมที่
แสดงออก ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้ซึง่ควรทีจ่ะใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบักลุ่มพนกังานทีม่ี
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อาย ุ20-29 ปี โดยผลการวจิยัทีไ่ดพ้บวา่ พนกังานทีม่อีาย ุ30 ปีขึน้ไป มคีวามภกัดต่ีอองคก์ร ดา้น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และโดยรวม มากกวา่พนกังานทีม่อีาย ุ20–29 ปี 

5. องคก์รควรสรา้งใหพ้นกังานมแีรงจงูใจทางดา้นเงนิเดอืนมากขึน้เพื่อใหพ้นกังานเกดิ
ความภกัดต่ีอองคก์รดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอ
องคก์รโดยรวมทีเ่พิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั โดยการใหเ้งนิเดอืนทีย่ตุธิรรมเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัอิยู ่
การใหค้วามส าคญักบัการปรบัเงนิเดอืนควรจดัใหม้โีครงสรา้งทีพ่นกังานมคีวามเขา้ใจไดง้่าย ซึง่จะ
เป็นการสรา้งใหพ้นกังานงานนัน้ปฏบิตัตินเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามโครงสรา้ง ซึง่จาก
ผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจดา้นเงนิเดอืน มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง กบั
ความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอ
องคก์รโดยรวม 

6. องคก์รควรจดัใหม้รีางวลัใหก้บัพนกังาน ส่วนหนึ่งควรจดัรางวลัใหส้ าหรบัผลการ
ปฏบิตังิาน  ประสบการณ์ และระยะเวลาการปฏบิตังิาน อกีส่วนหนึ่งควรจดัรางวลัใหก้บัพนกังานใน
เรื่องของความซื่อสตัย ์ความอดทน หรอืการเป็นที่รกัของเพื่อนร่วมงาน เช่น การโหวตจากเพื่อน
ร่วมงาน การใหร้างวลัโดยน าเอาความตอ้งการหรอืความขาดแคลนในครอบครวัมาใชใ้นการ
พจิารณา เป็นตน้ ซึง่จากผลการวจิยันัน้แรงจงูใจดา้นรางวลั มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั 
ระดบัปานกลาง กบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก และความภกัดต่ีอองคก์ร
โดยรวม ส่วนความภกัดต่ีอองคก์รดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนัระดบัต ่า 

7. องคก์รควรจดัใหพ้นกังานไดม้กีารเขา้รบัการอบรมเสรมิทกัษะการท างานภายนอกองคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังานไดม้คีวามรูใ้นการท างานใหม่ๆ ควรใหค้วามส าคญักบัอุปกรณ์ในการท างาน สถานที่
ท างาน รวมถงึสวสัดกิารทีจ่ะใหก้บัพนกังานควรทีจ่ะมกีารปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
พนกังานอยูเ่สมอ และควรทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีการ
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ซึง่จากผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจดา้นสภาพแวดลอ้มใน
งาน มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง กบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม 

8. องคก์รควรสรา้งใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึถงึความส าคญัของงานทีต่นเองนัน้ปฏบิตัอิยู ่
เช่น การจดัอบรมหรอืจดัการประชุมในองคก์รเพื่อแสดงความยนิด ีชมเชย กบัพนกังานผูป้ฏบิตังิาน
ในต าแหน่งงานแต่ละต าแหน่ง รวมถงึการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัพนกังานไดท้ราบถงึความส าคญั
ของการปฏบิตังิานในต าแหน่งนัน้ๆ ต่อองคก์ร เพราะจากผลการวจิยัท าใหท้ราบวา่ แรงจงูใจดา้นตวั
งาน มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า กบัความภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมที่
แสดงออก ดา้นความรูส้กึ ดา้นการรบัรู ้และความภกัดต่ีอองคก์รโดยรวม 

9. องคก์รควรใหค้วามส าคญัในเรื่องแรงจงูใจของพนกังานโดยเฉพาะในดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ด ดงันี้ 
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ด้านผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ซึง่ควรทีจ่ะเน้นในเรือ่งของความยตุธิรรมเป็นหลกั เชน่ 
ระบบโครงสรา้งดา้นผลตอบแทนขององคก์รเป็นไปอยา่งยตุธิรรม ระบบการประเมนิผลการท างานใน
องคก์รนี้เป็นไปอยา่งยตุธิรรม ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรูแ้ละทกัษะความสามารถเป็นไป
อยา่งยตุธิรรม เป็นตน้ เพราะจากผลการวจิยั พนกังานมแีรงจงูใจดา้นเงนิเดอืน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

ด้านผลตอบแทนท่ีเป็นรางวลั องคก์รควรน าผลการปฏบิตังิานของพนกังานมาใชใ้นการ
พจิารณาการใหร้างวลัใหก้บัพนกังาน และควรปรบัปรุงในเรื่องของการน าประสบการณ์การท างาน
และระยะเวลาการท างานมาพจิารณาการใหร้างวลัโดยเป็นไปอยา่งเหมาะสมและยตุธิรรม เพราะจาก
ผลการวจิยั พนกังานมแีรงจงูใจดา้นรางวลั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ด้านสภาพแวดล้อมในงาน ควรใหค้วามส าคญัและใส่ใจในเรื่องของความสมัพนัธข์อง
พนกังานกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์รใหเ้ป็นการท างานทีช่่วยเหลอืกนั การใหโ้อกาสพนกังานในการ
อบรม สมัมนา รวมถงึการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ภายนอกองคก์ร ความปลอดภยั
ของสถานทีท่ างาน และควรทีจ่ะปรบัปรงุในเรื่องของสวสัดกิารทีต่รงกบัความตอ้งการของพนกังาน 
รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวก วสัดุ อุปกรณ์ในการท างานที่ทนัสมยัและเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของพนกังานใหม้ากยิง่ขึน้ เพราะจากผลการวจิยั พนกังานมแีรงจงูใจดา้นรางวลัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

ด้านตวังาน ควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึหรอืความเขา้ใจถงึ
ความส าคญัของลกัษณะงานทีท่ าต่อองคก์ร ทกัษะของตวัพนกังานทีท่ าใหง้านนัน้ส าเรจ็ และควร
ปรบัปรุงในเรื่องของการเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานได้อยา่งเตม็ความสามารถตัง้แต่
เริม่จนจบ ทัง้นี้เพื่อใหพ้นกังานเกดิความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง เพื่อพรอ้มทีจ่ะพฒันา
ความสามารถต่อไป อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความไวว้างใจทีอ่งคก์รนัน้มอบใหก้บัพนกังานอกีดว้ย 
เพราะจากผลการวจิยั พนกังานมแีรงจงูใจดา้นตวังาน อยูใ่นระดบัมาก และเป็นอนัดบัทีห่นึ่ง โดยมี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 

10. องคก์รควรใหค้วามส าคญัในเรื่องความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานโดยเฉพาะการ
ปรบัปรุงในดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ควรส่งเสรมิใหพ้นกังานเกดิ
ความตอ้งการทีจ่ะตัง้ใจท างานกบัองคก์รจนเกษยีณอาย ุและท างานกบัองคก์รต่อไปแมว้า่จะมี
องคก์รอื่นน าเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ดว้ยการดแูลพนกังานดา้นต่างๆ ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของพนกังาน ส่วนดา้นการรบัรู ้ควรทีจ่ะสรา้งใหพ้นกังานเกดิความเชื่อมัน่ในองคก์ร 
การท านโยบายทีก่ระตุน้ใหพ้นกังานเกดิความตอ้งการท างาน รวมถงึนโยบายและการบรหิารงานที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานดว้ย และดา้นความรูส้กึ องคก์รควรทีจ่ะท าใหอ้งคก์รนัน้มี
ชื่อเสยีงต่อสงัคมภายนอกเพื่อทีพ่นกังานจะเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในการเป็นพนกังานขององคก์ร 
และควรทีจ่ะส่งเสรมิใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึในการปกป้ององคก์รของตนเอง ดว้ยการพดูถงึแต่สิง่
ทีด่ขีององคก์ร เป็นตน้ เพราะจากผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมและ
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รายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้และ
ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 หากจะมกีารท าวจิยัในเรื่อง แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของ
พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ควรศกึษาในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ควรจะมกีารเพิม่ขอ้ค าถามปลายเปิด เช่น ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ของพนกังานเขา้ไป
ในแบบสอบถามดว้ย เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปใชป้ระกอบการพจิารณา ปรบัปรุงส่วน
ต่างๆ ทีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการใหก้บัพนกังานต่อไปได้  
 2. ควรมกีารวจิยัเพิม่เตมิในประเดน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตแิละความภกัดขีองกลุ่ม
ตวัอยา่งทีม่ต่ีอองคก์ร เพื่อจะไดผ้ลการวจิยัทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 3. ควรศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความภกัดขีองพนกังานต่อองคก์รดว้ย เพื่อทีจ่ะได้
ผลการวจิยัทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เรื่อง แรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อองคก์รของพนักงานไทยในบริษทัข้ามชาติ

ญ่ีปุ่ นในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าช้ีแจงในการตอบสอบถาม 

 แบบสอบถามชุดนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาวจิยัเรื่อง “แรงจงูใจท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญ่ีปุ่ นในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณทิต 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ขอ้มูลที่ได้จากค าตอบของท่านจะถูกเกบ็รวบรวมไวเ้ป็นความลบั 

โดยน าเสนอใหเ้หน็เป็นภาพรวมเท่านัน้ 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูส าหรบัความกรุณาในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ค าช้ีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย   .ในช่อง □ หน้าขอ้ทีต่รงตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ 
 □ ชาย        □ หญงิ 
2. อายุ 
 □ 20 – 29 ปี       □ 30 – 39 ปี 
 □ 40 – 49 ปี       □ 50 ปี ขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 
 □ ต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี    □ ระดบัปรญิญาตร ี
 □ สงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี
4. สถานภาพ 
 □ โสด        □ สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
 □ หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่
5. ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัองคก์ร 
 □ ต ่ากวา่ 1 ปี       □ 1 – 3 ปี 
 □ 4 – 6 ปี       □ มากกวา่ 7 ปีขึน้ไป 
6. รายได ้
 □ ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท   □ 10,001 – 25,000 บาท 
 □ 25,001 – 40,000 บาท     □ 40,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจด้านผลตอบแทน 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งทางขวามอืชอ่งใดชอ่งหนึ่งใน 5 ชอ่ง ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน
มากทีสุ่ด 
 

แรงจงูใจในด้านผลตอบแทนท่ีอยู่ในรปูตวัเงิน 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่าง

ย่ิง 

ไม่เหน็

ด้วย 
เฉย ๆ 

เหน็

ด้วย 

เหน็ด้วย

อย่างย่ิง 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. เงินเดือน 

1. ระบบโครงสร้างด้านผลตอบแทนขององค์กร
เป็นไปอย่างยุตธิรรมเมือ่เทยีบกบัองคก์รอื่น 

     

2. ระบบการประเมนิผลการขึ้นเงนิเดอืนในองค์กรนี้
เป็นไปอย่างยุตธิรรม 

     

3. การประเมนิผลงานที่ทางบรษิทัก าหนดไวม้คีวาม

เหมาะสม 
     

4. ระบบการจ่ายผลตอบแทนตามความรู้และทกัษะ
ความสามารถเป็นไปอย่างยุตธิรรม 

     

5. ในการปรบัเงนิเดอืนในแต่ละคร ัง้ตรงกบัสิง่ที่ท่าน

คาดหวงั 
     

6. พนั ก ง าน ใ น ต า แ ห น่ ง เ ดีย ว กัน ค ว ร ไ ด้ ร ับ
ผลตอบแทนทีเ่ท่ากนั 

     

2. รางวลั 

7. ท่านพอใจในการที่บริษัทน าประสบการณ์การ
ท างานมาใช้ในการพิจารณาการให้รางวลัให้กบั
พนกังาน 

     

8. ท่านพอใจในการที่บรษิทัน าระยะเวลาการท างาน

ของพนักงานมาใชใ้นการพิจารณาการให้รางวลั

ใหก้บัพนกังาน 

     

9. ท่านพอใจในการทีบ่รษิทัน าผลการปฏบิตัิงานของ

พนกังานมาใชใ้นการพิจารณาการให้รางวลัให้กบั

พนกังาน 
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แรงจงูใจในด้านผลตอบแทนท่ีไม่อยู่ในรปูตวัเงิน 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เหน็

ด้วย 
เฉย ๆ 

เหน็

ด้วย 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. ตวังาน 

1. ลักษณะงานของท่านต้องใช้ทักษะที่มีความ
หลากหลาย จงึจะท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ได ้

     

2. ลักษณะงานของท่านเปิดโอกาสให้สามารถ
ปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่จนจบ 

     

3. ลกัษณะงานของท่านเป็นงานที่มคีวามส าคญัต่อ

ความส าเรจ็โดยรวมขององคก์ร 
     

2. สภาพแวดล้อมในงาน 

4. เพื่อนรว่มงานของท่านยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มูลกบัท่าน

เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
     

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
สอดคลอ้งกบังานของท่าน 

     

6. ท่ า น มี โ อ ก า ส ใ น ก า ร พัฒน าคว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น การอบรม 
การสมัมนา เป็นตน้ 

     

7. บริษัทของท่านมีวสัดุ อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวย

ความสะดวกอย่างเพยีงพอในการท างาน 
     

8. สถานที่ท างานของท่านเป็นสถานที่มีความ

ปลอดภยัจากอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดได้ขณะ

ท างาน 

     

9. บรษิทัของท่านจดัสวสัดกิารที่มคีวามสอดคล้อง

กบัความตอ้งการของท่าน 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามด้านความภกัดีต่อองคก์ร 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามอืช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ทีต่รงกบัความ
คดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

ความภกัดีต่อองค์กร 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่เหน็
ด้วย 

เฉย ๆ 
เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

(1) (2) (3) (4) (5) 

                  ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
1. ท่านคดิวา่จะท างานในองค์กรนี้ต่อไปแมว้า่องคก์ร

อื่นจะเสนอต าแหน่งและคา่ตอบแทนทีส่งูกวา่ 
     

2. ท่านเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความรู ้ความสามารถอย่าง
เตม็ทีเ่พื่อท างานใหก้บัองคก์ร 

     

3. ท่านตัง้ใจทีจ่ะท างานกบัองค์กรจนเกษยีณอายุ                          

                  ด้านความรู้สึก 

4. ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบัองค์กร       

5. ท่านมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีจ่ะบอกกบัคนทัว่ไป
วา่ท่านเป็นพนกังานขององค์กร 

     

6. เมือ่มผีูอ้ื่นกล่าวหาองคก์รในทางไม่ด ีท่านจะรูส้กึ
ไมพ่อใจและพูดจาโตแ้ยง้ทนัท ี

     

                  ด้านการรบัรู้ 
7. ท่านเหน็ดว้ยกบันโยบายและการบรหิารงานของ

องคก์ร 
     

8. ท่านคดิวา่นโยบายขององคก์รสามารถสรา้งแรง
บนัดาลใจในการท างานแกท่่าน 

     

9. ท่านมคีวามเชือ่ม ัน่ในองค์กรของท่าน      

10. ท่านมคีวามภกัดตี่อองคก์ร      

 

ขอขอบคณุทุกท่านเป็นอย่างสงูท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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