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บทคดัย่อ 
 

 การวจิ ัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปจัจัยด้านความพึงพอใจของพนักงาน    
ปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึง
พอใจของพนักงานกบัปจัจยัด้านความจงรกัภักดีในองค์กรรฐัวิสาหกิจของพนักงานใน
ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย โดยศกึษาปจัจยัด้านความ
พงึพอใจของพนกังานจ านวน 10 ปจัจยั กบัปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดจี านวน 10 ปจัจยัโดย
เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota Samping) จ านวน 208 คน สถิตทิี่จะน ามาใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ จาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระดบัความพงึพอใจในปจัจยัด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 
คอื ความพงึพอใจทีม่ต่ีอความมัน่คงในอาชพีการท างาน รองลงมา คอื ความพงึพอใจที่มต่ีอ
สวสัดกิารในการท างาน และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความพงึพอใจต่ออตัราค่าจ้างราย
เดอืน  และระดบัความสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบในปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเป็น 
3 อนัดบัแรก คอื 1.ความรู้สึกภูมใิจเมื่อได้ยนิบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ด ี2.ความ
ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 3.ความภาคภมูใิจเมื่อองคก์รมกีารพฒันามากขึน้   และด้าน
ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่นแม้ว่าจะได้รบัต าแหน่งที่ด ีผลการ



 

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานมีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร  
ค ำส ำคญั: ควำมพงึพอใจของพนกังำน, ควำมจงรกัภกัดต่ีอองค์กร, ธนำคำรออมสนิ สำยงำน
บรหิำรหนี้และกฎหมำย 
 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัดา้นความพงึพอใจปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร
และความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานกับปจัจัยด้านความ
จงรกัภกัดีในองค์กรรฐัวสิาหกจิของพนักงานในธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ สายงาน
บรหิารหนี้และกฎหมาย  
 จากการศกึษา พบว่า ปจัจยัความพงึพอใจของพนักงานอยู่ในระดบัความพงึพอใจ
มาก และปจัจยัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรอยู่ในระดบัมาก และความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั
ความพงึพอใจและปจัจยัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก ยกเว้น
ความสมัพนัธ์ในด้านเงินเดือนต่อด้านความเชื่อถือไว้วางในองค์กรพร้อมที่จะช่วยเหลือ
องคก์รและดา้นนโยบายการบรหิารขององคก์รต่อดา้นความอุทศิตนอย่างมากต่อองค์กรที่ไม่
มคีวามสมัพนัธ ์
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 The primary objective of this research was to study the satisfactory factor, the 
loyalty in organization factor and relation between the satisfactory factor and the 
loyalty in organization factor of Management and Law Department, Government 
saving Bank employees. The satisfactory factor wasdetermine in 10 aspects. The 
loyalty in organization Factor was determine in 10 aspects. Finally,This research was 
also conducted to study relation between the satisfactory factor and the loyalty in 
organization factor. A number of  208 sets of questionnaire were distributed to 
sample group, Quota Sampling, who were working in Management and Law 
Department, Government saving Bank, and there were 208 questionnaires 
completely replied.SPSS Package was employed to analyze collected data statistical 
tools which were used for this research included Mean, Standard Deviation,  
Correlation Coefficient. Based on the research outcome it reveal that, in The 
satisfactory Factor, the employees were highly satisfied with stable position aspect 
but lowest satisfied level with wage rate aspect.  And The loyalty in organization 
Factor the employees were highly loyal with To be proud hearing about organization 
in good way, honesty and Organize Growth but  lowest loyal in denial 
headhunter.Result for Correlation coefficient between the satisfactory factor and  the 
loyalty in organization factor, is positive. 
 



 

Keywords: the satisfaction in work employee, the loyalty in organization Enterprises, 
Government Saving Bank call of debt management and law 
 
 Objective To study the factors of satisfaction. Factors of loyalty to the 
organization 
And the relationship between employee satisfaction and loyalty factors of employees 
in state enterprises Savings Bank headquarters. Management and legal debt 
         The study found that Factor in employee satisfaction and customer 
satisfaction. Factor and loyalty to the organization at a high level. And the 
relationship between satisfaction and loyalty factors are related to the organization 
level. Except in relation to the salary to the trust placed in the organization and to 
help the organization and the management policies of the organization and the 
dedication to the organization with no relationship. 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

  ในปจัจุบนัการหางานท านัน้มคีวามส าคญัต่ออนาคตของคนหลายๆคน ความมัน่คงในชวีติ
การท างานเป็นส่วนหนึ่งของชวีติความเป็นอยู่ การหางานท าทัง้ในภาครฐัและเอกชนก็ด ีแต่การ
ท างานของภาครฐัและเอกชนแตกต่างกนัไปและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บันัน้กแ็ตกต่างกนัไป ปญัหาทีไ่ดร้บั
เกีย่วกบัการท างานภาครฐัและเอกชนนัน้จะแตกต่างกนัมาก ทัง้ในด้านระบบการจดัการ ภาระหน้าที่
ของงาน ค่าตอบแทนต่อเดอืน รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ การตดัสนิใจเลอืกอาชพีจงึเป็นเรื่องส าคญัอย่าง
ยิง่ในชวีติมนุษยอ์าจกล่าวได้ว่า "งานคอืชวีติ" ดงันัน้ในการเลอืกอาชพีจ าเป็นต้องมกีารเริม่ต้นด้วย
การวางแผนชวีติดา้นอาชพีตัง้แต่วยัเรยีน ซึง่เป็นการวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานมากและใช้
ความพยายามอยา่งมาก ผลตอบแทนทีไ่ดร้บักค็ุม้ค่า 

  คนท างานรุ่นก่อนมสีถานะการท างานใหเ้ลอืกอยู่เพยีงไม่กี่สถานะเช่นเป็นพนักงานประจ า 
เป็นพนักงานชัว่คราว เป็นพนักงาน สญัญารายปีแต่คนรุ่นใหม่ต้องการทางเลือกที่มากกว่าและ
ยดืหยุน่กวา่คนท างานรุ่นเก่าเช่น สามารถเลอืกได้ว่าในแต่ละ ช่วงเวลาจะมคีวามสมัพนัธ์กบัองค์กร
แบบไหนเช่นเลอืกทีเ่ป็นลกูจา้งประจ า เลอืกไดว้า่จะท างานกนิค่าคอมมชิชัน่อย่างเดยีวเลอืกที่จะเป็น
พนักงานชัว่คราว เลอืกรบัท างานเป็นชิ้นๆจากองค์กรเลอืกเป็นผู้รบัจ้าง(Outsource) เลือกที่เป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) เลือกที่จะเป็นที่ปรึกษา (Advisor) และอาจจะเลือกได้ว่าจะมี
ความสมัพนัธก์บัองคก์รในสถานะนัน้ๆนานแค่ไหน 

  การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีพนักงานที่ท างานด้วยความพงึพอใจและความผูกพนักบั
องคก์รนัน้มขีอ้ดหีลายประการ อาทพินกังานมคีวามตอ้งการทีจ่ะทุ่มเทในการท างานหนกัเพื่อองคก์รที่
เขารกั เพื่อใหอ้งคก์รมผีลผลติและผลก าไรเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถลดอตัราการลาออกของพนักงาน
ไดด้ว้ยและยงัท าใหพ้นกังานในองคก์รมคีวามผกูพนัในองคก์รเพิม่ขึน้ดว้ย 

  แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานระดบัมากที่สุดได้แก่ ความมัน่คงในงาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานระดบัมากได้แก่ ลกัษณะงาน ความรบัผิดชอบ ความส าเร็จในงาน การยอมรบันับถือ 
โอกาสเจรญิก้าวหน้า วธิกีารบงัคบับญัชา ค่าตอบแทน ชวีติความเป็นส่วนตวั และพนักงานมคีวาม
จงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าค่าตอบแทนเป็นแรงจู งใจในการ
ปฏิบตัิงานที่มคีวามสมัพนัธ์มากที่สุดกบัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรการจงรกัภกัดีของพนักงานใน
องคก์รประโยชน์ของความภกัดต่ีอองค์การ คอืท าให้องค์การมคีวามเจรญิก้าวหน้าพนักงานถือเป็น
ทรพัยส์นิ(Assets)แขง่ขนัชนะคู่แขง่ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูการขาดงานการลาออกต ่าความ
พอใจในการท างานสูงอย่างไรกด็คีวามสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัความพงึพอใจของพนักงานกบัความ



 

จงรกัภกัดต่ีอองคก์รนัน้จะสรา้งผลประโยชน์ต่อองคก์รไม่มากกน้็อยขึน้อยู่กบัความองค์กรนัน้จะสร้าง
ปจัจยัเหล่านี้ไดม้ากน้อยแค่ไหน 

  จากเหตุผลดงักล่าว จงึควรมกีารศกึษาถึงปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยั
ด้านความจงรกัภกัดีต่อองค์กร เพื่อที่จะรบัรู้ถึงความพึงพอใจของพนักงานกบัความจงรกัภกัดีใน
องค์กรมากน้อยเพยีงใด เพื่อที่จะน าไปพฒันาทัง้พนักงานภายในองค์กร รวมถึงการพฒันาองค์กร
ยิง่ขึน้ไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

  1.เพื่อศึกษาปจัจยัด้านความพึงพอใจของพนักงานของพนักงานภายในธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย 

  2.เพื่อศกึษาปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกจิของพนักงานภายในธนาคาร
ออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย 

  3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นความพงึพอใจของพนกังานกบัปจัจยัดา้นความ
จงรกัภกัดใีนองคก์รรฐัวสิาหกจิของพนกังานในธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และ
กฎหมาย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยัด้านความ
จงรกัภกัดใีนองคก์รรฐัวสิาหกจิของพนกังานในธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และ
กฎหมาย ซึง่ผูศ้กึษาก าหนดขอบเขตไวด้งันี้ 

  1.ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรในการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิาร
หนี้และกฎหมาย ทัง้หมด 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจดัการทรพัยส์นิรอการขาย ฝ่ายพฒันาหนี้ลูกค้าธุรกจิ 
ฝา่ยพฒันาหนี้ลกูคา้บุคคล ฝา่ยคดฝีา่ยบงัคบัคดฝีา่ยนิตกิารจ านวนประชากรทัง้หมด 260 คน  

  2.ขอบเขตของธุรกจิทีจ่ะศกึษา 

  การศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นศกึษาเฉพราะพนกังานของธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงาน
บรหิารหนี้และกฎหมาย  
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  3.ตวัแปรในการศกึษาครัง้นี้เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ 

  ตวัแปรต้น(Independent Variable) คอื ความพงึพอใจของพนักงานธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมายประกอบดว้ยคุณภาพการบงัคบับญัชา เงนิเดอืน และ
สวสัดกิาร นโยบายและการบรหิารขององคก์ร สภาพของการท างาน ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นในองค์กร 
ความมัน่คงในการท างาน โอกาสได้รบัเลื่อนต าแหน่ง การยอมรบันับถือ ความรบัผิดชอบ และ
ความกา้วหน้าในการท างาน 
  ตวัแปรตาม(Dependent Variable) คอื ความจงรกัภกัดขีองพนักงานในองค์กรรฐัวสิาหกจิ 
ประกอบด้วย มีความเต็มใจในการท างาน การอุทิศตนอย่างมากเพื่อองค์กร ความผูกพนัภายใน
องคก์ร ความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ความสนใจ
เอาใจใส่ภูมใิจในองค์กร มกีารสนับสนุนองค์กร ความเชื่อถือไวว้างในองค์กร พร้อมที่จะช่วยเหลือ
องคก์ร และความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 

 

ค านิยามศพัท์ 

 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆหรอืเป็นความรูส้กึทีพ่อใจต่อสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความชอบ ความ
สบายใจและเป็นความรูส้กึทีบ่รรลุถงึความตอ้งการซึง่สามารถลดความดงึเครยีดและตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้ท าให้เกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤตกิรรมทีเ่ป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็เป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมคีวามพงึ
พอใจหรอืไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนขา้งสลบัซบัซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกดิความพงึพอใจ ดงันัน้การสร้างสิง่เร้าจงึเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนัน้ใหเ้กดิความพงึพอใจในงานนัน้ 

  พนักงาน หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งได้รบัการว่าจ้างให้ท างานกบับรษิัท 
โดยไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งและปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  จงรกัภกัด ีหมายถงึ ความผกูใจรกัดว้ยความเคารพนบัถอืหรอืรูคุ้ณอยา่งยิง่ 

  ความภกัดต่ีอองคก์ร หมายถงึ การยดึมัน่ในองคก์รและปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิในองค์กร
ต่อไป 

  ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร หมายถึง การท างานที่เตม็ใจและอุทศิตนอย่างมากต่อองค์กร 
และมคีวามผกูพนั ความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ ความตอ้งการอยา่งแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ความสนใจเอาใจใส่ภูมใิจในองค์กร มกีารสนับสนุนองค์กร ความเชื่อถือไวว้างในองค์กร พร้อมที่จะ
ช่วยเหลอืองคก์ร และความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
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  องค์การหรือองค์กร (organization) หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันโดยมี
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งร่วมกนัและด าเนินกจิกรรมบางอยา่งร่วมกนัอยา่ง
มขี ัน้ตอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้ 

  รฐัวสิาหกจิ หมายถงึ องค์การของรฐับาล หน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจ้าของหรอืบรษิทั
หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีส่่วนราชการหรอืหน่วยงานธุรกจิของรฐับาลมทีุนรวมอยูด่ว้ยเกนิกวา่รอ้ยละ 50 
มกีารบรหิารงานอยูร่ะหวา่งระบบราชการและระบบธุรกจิ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

  1.ผลวิจ ัยครัง้นี้เป็นการทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานในการท างานในองค์กร
รฐัวสิาหกจิของธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ เพื่อน าไปพฒันาองค์กรในด้านของความพงึพอใจใน
การท างาน และปรบัปรุงองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ  

  2.เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวจิยัมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรโดยใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาพนกังานของธนาคารออมสนิเพื่อเสรมิสร้างให้เกดิการบรหิารที่มคีุณภาพและ
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
  3.ผลการศกึษาวจิยั ท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธข์องความพงึพอใจของพนักงาน เมื่อดูตาม
ตวัแปรต่างๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลและแนวทางในการน าไปใช้ในระบบองค์กรรฐัวสิาหกจิ ให้มีการพฒันา
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

ตารางท่ี 1 กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพื่อ “การศึกษาความสมัพนัธ์” 

  
ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา 
 (ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา 
(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 

 ดา้นเงนิเดอืน 
 ดา้นนโยบายการบรหิารขององคก์ร 
 ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
 ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ดา้นสวสัดกิาร 
 ดา้นการยอมรบันบัถอื 
 ดา้นความรบัผดิชอบ 
 ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 
 ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์ร 
 ดา้นลกัษณะงานทีท่ า 

 

 ความเตม็ใจในการท างาน 

 ความอุทศิตนอยา่งมากต่อองคก์ร 

 ความผกูพนัภายในองคก์ร 

 ความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ 

 ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วน
หนึ่งขององคก์ร 

 ความสนใจเอาใจใส่ภมูใิจในองคก์ร 

 การสนบัสนุนองคก์ร 

 ความเชื่อถอืไวว้างใจในองคก์รพรอ้มทีจ่ะ
ช่วยเหลอืองคก์ร 

 ความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 

 ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ร
ต่อไป 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

  การศึกษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจ(Satisfaction) ของ
พนกังานกบัปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกจิกรณีศกึษา ธนาคารออมสนิ ส านักงาน
ใหญ่สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย ผูว้จิยัไดร้วบรวมจากแนวคดิและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจาก
ต ารา วจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานแนวคดิเกี่ยวกบัความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร เป็นปจัจยัส าคญัประการหนึ่งทีช่่วยให้งานส าเรจ็ และยงัท าให้พนักงานมคีวาม
รกัต่อองคก์รทีป่ฏบิตังิานใหเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 
   มอร์ส (Morse, 1958:19) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจาก
ความเครยีดทัง้นี้เพราะธรรมชาตขิองมนุษยม์คีวามต้องการ ถ้าความต้องการได้รบัการตอบสนอง
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ความเครยีดกจ็ะน้อยลง ความพงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้และในทางกลบักันถ้าความ
ตอ้งการนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความเครยีดและความไม่พงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ 
  วรูม (Vroom, 1964:8) กล่าวว่าความพงึพอใจ หมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคตดิา้นบวกจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ และทศันคตดิ้านลบ
จะแสดงใหเ้หน็สภาพความไม่พงึพอใจนัน่เอง 
  เมนาร์ดดบับรลิเชลลี่ (Maynard W.Shelly, 1975:9) ได้ศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบัความพึง
พอใจ ซึง่สรุปไดว้า่ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื ความรูส้กึในทางบวกและ
ความรูส้กึในทางลบ ความรูส้กึในทางบวกเป็นความรูส้กึทีเ่มื่อเกดิขึน้แลว้ท าใหเ้กดิความสุข ความสุข
นี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลบั
ความสุขสามารถท าใหเ้กดิความสุขหรอืความรูส้กึทางบวกอื่นๆ ความรูส้กึทางลบ ความรูส้กึทางบวก
และความรู้สกึที่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซ้อนและระบบความสมัพนัธ์ของความรู้สกึทัง้สาม
นี้ เรยีกวา่ ระบบความพงึพอใจ 
  ปรยีากร (2535) ไดม้กีารสรุปวา่ ปจัจยัหรอืองคป์ระกอบทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืบ่งชี้ถึงปญัหาที่
เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานนัน้ม ี3 ประการ คอื 

 1.ปจัจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถงึ คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
กบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชกิในความรบัผดิชอบ อายุ เวลาในการ
ท างาน การศกึษา เงนิเดอืน ความสนใจ เป็นตน้ 

 2.ปจัจยัด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะ
ทางวชิาชพี ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและทีท่ างาน สภาพทางภมูศิาสตร ์เป็นตน้ 



 

 3.ปจัจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงาน
รายรบั ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน 
ความรบัผดิ การสื่อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรทัธาในตวัผูบ้รหิาร การนิเทศงาน เป็นตน้  

  กลิเมอร์ (Gilmer, 1996: 280-283) ได้แยกองค์ประกอบของความพงึพอใจในการท างาน
ไว ้10 ประการคอื 

 1.ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ได้แก่ความมัน่คงในการท างานการได้ท างานตาม
หน้าทีอ่ยา่งเตม็ความสามารถการไดร้บัความเป็นธรรมจากผู้บงัคบับญัชาคนที่มพีี้นความรู้น้อยหรอื
ขาดความรูย้อ่มเหน็วา่ความมัน่คงปลอดภยัในงานมคีวามส าคญัส าหรบัเขามากแต่คนที่มคีวามรู้สูง 
จะรูส้กึวา่ไม่มคีวามส าคญัมากนกัและในคนทีม่อีายมุากขึน้จะมคีวามตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
สงูขึน้ 

 2.โอกาสกา้วหน้าในการท างาน(Opportunity for Advancement) เช่น การมโีอกาสไดเ้ลื่อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นการมีโอกาสได้รบัสิง่ตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขาการไม่มี
โอกาสกา้วหน้าในการงานยอ่มก่อใหเ้กดิความไม่ชอบงานผู้ชายมคีวามต้องการเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง
และเมื่อมอีายมุากขึน้ความตอ้งการเกีย่วกบัเรื่องนี้จะลดลง 

 3.บรษิทัและการด าเนินงาน(Company and Management) ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่
ท างานชื่อเสยีงของสถาบนัและการด าเนินงานของสถาบนัซึ่งพบว่าคนอายุมากจะมคีวามต้องการ
เกีย่วกบัเรื่องนี้สงูกวา่คนอายนุ้อย 

 4.ค่าจา้ง (Wage) คนงานชายจะเหน็วา่ค่าจา้งเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเขายิง่กว่าคนงานหญิง
และผูท้ างานในโรงงานจะเหน็วา่ค่าจา้งมคีวามส าคญัส าหรบัเขามากกว่าผู้ที่ท างานในส านักงานหรอื
หน่วยงานของรฐับาล 

 5.ลกัษณะของงานที่ท า (Intrinsic Aspect of the Job) องค์ประกอบนี้สมัพนัธ์กบัความรู้
ความสามารถของผูป้ฏบิตัหิากไดท้ างานตามทีถ่นดักจ็ะเกดิความพอใจ 

 6.การบงัคบับญัชา (Supervision)ผูบ้งัคบับญัชามสี่วนส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ท้ างานมคีวามรูส้กึ
พอใจหรอืไม่พอใจต่องานไดแ้ละการบงัคบับญัชาทีไ่ม่ดอีาจเป็นสาเหตุอนัดบัหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการขาด
งานและลาออกจากงานไดใ้นเรื่องนี้พบว่าผูห้ญงิมคีวามรูส้กึไวต่อการบงัคบับญัชามากกวา่ผูช้าย 

 7.ลกัษณะทางสงัคม (Social Aspect of the Job) ถ้างานใดผูป้ฏบิตัทิ างานร่วมกบัผู้อื่นได้
อยา่งมคีวามสุขกจ็ะเกดิความพอในในงานนัน้ 

 8.การตดิต่อสื่อสาร (Communication) มสี่วนช่วยก่อให้เกดิความพงึพอใจต่อการท างาน
มากน้อยต่างกนัการตดิต่อสื่อสารนี้มคีวามส าคญัมากส าหรบัผูท้ ีม่กีารศกึษาระดบัสงู 

 9.สภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่แสงเสยีงห้องน ้าห้องอาหารชัว่โมงการ
ท างานมสี่วนช่วยใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานไดส้ภาพการท างานมคีวามส าคญัส าหรบัผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายส่วนชัว่โมงการท างานมคีวามส าคญัต่อผู้ชายมากกว่าลกัษณะอื่นๆของสภาพการ
ท างานและในระหวา่งผูห้ญงิโดยเฉพาะผูท้ ีแ่ต่งงานแลว้จะเหน็วา่ชัว่โมงการท างานมคีวามส าคญัเป็น
อยา่งมาก 
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 10.ประโยชน์เกือ้กลูต่างๆ (Benefit) เช่นเงนิบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงานการบรกิาร
ดา้นการรกัษาพยาบาลสวสัดกิารอาหารทีอ่ยูอ่าศยัวนัหยดุเป็นตน้ 
 
แนวคิดเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี 
 

 Alfred Kuhn,1982 (อ้างถึงใน พจนีย์ ยนืสุข,2550:15)  ให้ความหมายค าว่า ความ
จงรกัภกัดเีป็นขอ้ผกูมดัทัว่ ๆ ไปทีเ่กดิจากฝา่ยหนึ่งฝา่ยใดหรอืทัง้สองฝา่ยไดต้กลงใจอยา่งแน่วแน่ ที่
จะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรอืแม้กระทัง่ในขณะที่ไม่มเีรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาเกี่ยวขอ้งกต็าม ความจงรกัภกัด ีก่อให้เกดิความสมัพนัธ์ในแง่ของความ
ร่วมมอืทีจ่ะน่าไปสู่การรวมกนัเป็นหนึ่งเดยีว ความจงรกัภกัดใีนแง่ที่สะท้อนให้เหน็ถึงขอ้ผูกมดัสอง
ฝ่าย ได้แก่ การที่ฝ่ายหนึ่งยนิดทีี่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่อกีฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่อกีฝ่ายหนึ่งก็
พรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายมาอยา่งเตม็ที่ 

 Mowdayetel,1982 (อ้างองิใน นิธวิด ีไต่วลัย์,2551:4)   เหน็ว่าความผูกพนัต่อองค์การ   
คอืการแสดงออกทีม่ากกวา่ความจงรกัภกัด ี  (Royalty) เพราะว่าเป็นความสมัพนัธ์ที่ แน่นหนาและ
ผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจทีจ่ะอุทศิตนเอง เพื่อการสรา้งสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพทีด่ขี ึน้ 

 Barnard(1961:84)(อา้งองิใน ปิยะฉตัร แวงโสธรณ์,2548:11)กล่าวไวว้า่ ความจงรกัภกัดมีี
ความส าคญัต่อการบรหิารงานในองค์การเป็นความเตม็ใจของบุคคล( Individual  Willingness) และ
เป็นปจัจยัที่ส าคญัในองค์การ  ความเตม็ใจของบุคคล  อาจจะเรียกชื่อที่แตกต่างกนั  เช่น ความ
จงรกัภกัด(ีLoyalty)  ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั(Solidarity)  ขวญัและก าลงัใจ(Esprit de Crops)
และความเขม้แขง็(Strength) เป็นตน้ Barnard ได ้
 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจและความจงรกัภกัดี 

 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อบัราฮมั  มาสโลว ์

(A.H.Maslow) ค้นหาวธิทีี่จะอธบิายว่าท าไมคนจงึถูกผลกัดนัโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลา
หนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจงึทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภยัของตนเองแต่
อกีคนหนึ่งกลบัท าสิง่เหล่านัน้ เพื่อใหไ้ดร้บัการยกยอ่งนบัถอืจากผูอ้ื่น ค าตอบของมาสโลว ์คอื ความ
ตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรยีงตามล าดบัจากสิง่ที่กดดนัมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์
ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คอื 

  1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คอื อาหาร 
ทีพ่กั อากาศ ยารกัษาโรค 

  1.2 ความต้องการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในด้านความปลอดภยัจากอนัตราย 

  1.3 ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน 
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  1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตวั 
ความนบัถอืและสถานะทางสงัคม 

  1.5 ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเรจ็ (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
สงูสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกสิง่ทุกอยา่งไดส้ าเรจ็บุคคลพยายามที่สร้างความพงึพอใจ
ใหก้บัความตอ้งการทีส่ าคญัทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรกก่อนเมื่อความตอ้งการนัน้ได้รบัความพงึพอใจ ความ
ตอ้งการนัน้กจ็ะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายามสร้างความพงึพอใจใหก้บัความตอ้งการที่
ส าคญัทีสุ่ดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนทีอ่ดอยาก(ความต้องการทางกาย)จะไม่สนใจต่องานศลิปะ
ชิน้ล่าสุด(ความตอ้งการสงูสุด)หรอืไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ้ื่น หรอืไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศที่บรสิุทธิ ์
(ความปลอดภยั) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขัน้ได้รบัความพงึพอใจแล้วกจ็ะมคีวามต้องการในขัน้
ล าดบัต่อไป 

 ทฤษฏปีจัจยัคู่ของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg’s two-factor theory) 
  Frederick Herzberg (สมเดช มุงเมอืง, 2549: 155-157) ไดส้มัภาษณ์นักบญัชแีละวศิรกร
จ านวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แห่ง ในเมอืงพติสเบอร์ก เกี่ยวกบัความพงึพอใจและไม่พงึ
พอใจในการท างาน เขาสรุปวา่ ความพงึพอใจในการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานนัน้แตกต่างกนั 
การที่บุคคลที่มคีวามพงึพอใจในการท างาน ไม่ได้หมายความว่า เขาต้องมแีรงจูงใจในการท างาน
เสมอไป ความพึงพอใจในการท างาน จะมผีลให้บุคคลท างานโดยไม่คดิจะลาออกจากงานหรอืนัด
หยุดงาน แต่แรงจูงใจในการท างานจะท าให้บุคคลท างานด้วยความมีประสิทธภิาพ มีปจัจยัสอง
ประเภทที่เกี่ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ และความไม่พงึพอใจในการท างาน คอื “ปจัจยัสุขอนามยั” 
(Hygiene or Maintenance Factors) และ “ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ” (Motivators) 
  ปจัจยัค ้าจุนหรือปจัจยัสุขอนามยั (Hygiene or Maintenance Factors) เป็นปจัจยัที่
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของงาน เช่น คุณภาพการบงัคบับญัชา ค่าจ้าง นโยบายของบรษิทั เงื่อนไขทาง
กายภาพของการท างานหรอืสภาพของงาน ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์รและความมัน่คงในหน้าที่
การงาน เป็นต้น หากขาดปจัจัยอนามัยแล้ว พนักงานจะไม่มีความพึงพอใจในงาน (Job 
Dissatisfaction) ทีต่นท าอยู ่
  ปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิแรงจูงใจ (Motivators) เป็นปจัจยัที่เกี่ยวกบังานโดยตรง เช่น โอกาส
ได้ร ับเลื่อนต าแหน่ง การที่คนอื่นยอมรับผลงานของตน ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และได้ร ับ
ความส าเรจ็ เป็นตน้ หากมปีจัจยัมลูเหตุจงูใจเหล่านี้ พนกังานจะมคีวามรูส้กึว่าตนเองได้รบัแรงจูงใจ
ทีป่ฏบิตังิานและถงึแมว้า่จะขาดสิง่เหล่านี้ พนกังานกไ็ม่รูส้กึวา่ตนไม่มคีวามพงึพอใจต่องานแต่อย่าง
ใด กย็งัท างานไปเรื่อยๆ ไม่มกีารขาดงาน กล่าวอกีนัยหนึ่งว่า ปจัจยัแรงจูงใจขา้งต้น เป็นปจัจยัที่
กระตุน้ใหพ้นกังานปฏบิตังิานอยา่งแทจ้รงิ  

 ฮอยและรยี(์Hoy & Rees,1974. 268-275) กล่าวว่า ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรเป็นสิง่ที่
แสดงออกซึ่งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองค์กร ถ้าคนยิง่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรสูงมากขึน้
เท่าไร แนวโน้มที่จะลาออกหรอืทิ้งองค์กรไปกจ็ะน้อยลงเท่านัน้ องค์ประกอบของความจงรกัภกัด ี
ประกอบดว้ย 3 มติ ิคอื 
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 1.พฤตกิรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) คอื ผลจากการที่บุคคลมคีวามรู้สกึข ัน้ต้น
จงึตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่ในเรื่องพฤตกิรรมนัน้ ทศันคตอิาจ
เป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรม หรือทศันคติอาจเป็นผลของการแสดงพฤติกรรมเมื่อแสดง
พฤตกิรรมอยา่งใดออยา่งหนึ่งแลว้ บุคคลนัน้จะมทีศันคตทิางบวกต่อสิง่ที่ตนเองได้ กระท า ถึงแม้ว่า
สิง่ที่กระท าไม่สอดคล้องกบัทศันคติในตอนแรก เมื่อกระท าไปแล้วคนเราก็จะท าการเปลี่ยนแปลง
ทศันคตใิหเ้ป็นทางทีด่เีพื่อลดความเครยีดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ไดแ้ก่ ความไม่อยากยา้ยไปจากองคก์ร 

 2.ความรู้สกึ (Affective Aspect) คอื อารมณ์ ความรู้สกึที่เกดิจากการประเมนิ ความรู้สกึ
ชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรอืสถานการณ์ เช่น ความรกัทีจ่ะท างานกบัองคก์ร ความพงึพอใจในองค์กร 

 3.การรบัรู ้(Cognitive Aspect) คอื ค่านิยม ความเชื่อทีบุ่คคลยดึถอืต่อบุคคลหรอื 
สถานการณ์ที ่มอีทิธพิลต่อสิง่ทีบุ่คคลรบัรูแ้ละกระท า เช่น ความเชื่อมัน่และไวว้างใจองคก์ร 
ความเชื่อถอืในองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูภาพท่ี 1 ความจงรกัภกัดี ประกอบด้วย 3 มิติ (Hoy &Ress,1974) 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาครัง้นี้ผู้ท าการศกึษาได้ท าการค้นควา้และตรวจสอบงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งใน
หวัขอ้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการศกึษาครัง้นี้ 

 สุเทพ พานิชพนัธ(์2551: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั มคิุนิ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยั พบวา่  
  1. ความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานของพนักงาน ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน ด้านสภาพการปฏิบตังิาน และด้านความอสิระในการปฏบิตังิานโดย
ภาพรวมพนกังานเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางทุกดา้น 
  2. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน ด้านลกัษณะของงาน ด้านความมัน่คง
และความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บงัคบับญัชา และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวม พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางทุกดา้น 
  3. พนกังานทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน และอายุงาน
ต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 
  4. พนักงานที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืนและอายุงาน
ต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 
  5. ระดบัความคดิเหน็ในการปฏบิตังิานของพนักงานมคีวามสมัพนัธ์กนักบัระดบัความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์(2542:132-139) ความพงึพอใจในการท างานมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
ปจัจยัต่างๆ ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมอืชี้บ่งถึงปญัหาที่เกดิขึน้เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างาน ซึ่ง
ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นบุคคล 
  1.1 ประสบการณ์ จากการศกึษาในงานวจิยัพบว่า ประสบการณ์ในการท างานมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการท างานบุคคลทีท่ างานบุคคลทีท่ างานนานจนมคีวามรู้ความช านาญ
ในการท างานมากขึน้ ท าใหเ้กดิความพงึพอใจกบังานทีท่ า 
  1.2 เพศ แมว้า่งานวจิยัหลายชิน้จะแสดงวา่ เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
ท างานก็ตาม แต่ขึ้นอยู่กบัลกัษณะงานที่ท าด้วยว่าลกัษณะใด รวมทัง้ เกี่ยวข้องกบัระดบัความ
ทะเยอทะยาน และความต้องการทางด้านเงนิ เพศหญิงมคีวามอดทนที่จะท างานที่ต้องใช้ฝีมอืและ
แรงงานทีต่อ้งการความละเอยีดอ่อนมากกวา่ชาย 
  1.3 จ านวนสมาชกิในการรบัผดิชอบ กลุ่มที่ท างานด้วยกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน งานซึ่งต้องการความสามารถหลายอย่างประกอบกนั ต้องมีสมาชกิที่มทีกัษะในงานหลาย
ดา้น และความปรองดองกนัของสมาชกิในการท างาน กม็สี่วนทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการท างาน 
  1.4 อายุ แม้จะมีผลต่อการท างานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เกี่ยวข้องกบัระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ผูท้ ีม่อีายมุากมกัจะมปีระสบการณ์ในการท างานนานด้วย แต่กข็ึน้อยู่กบั
ลกัษณะงานและสถานการณ์ในการท างานดว้ย 
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  1.5 ในการท างาน งานทีท่ าในเวลาปกตจิะสรา้งความพงึพอใจในการท างานมากกว่างานที่
ตอ้งท าในเวลาทีบุ่คคลอื่นไม่ตอ้งท างาน เพราะเกีย่วกบัการพกัผ่อนและการสงัสรรคก์บัผูอ้ื่น 
  1.6 เชาว์ปญัญา ปญัหาเรื่องเชาว์ปญัญากบัความพึงพอใจในการท างานขึ้นอยู่ก ับ
สถานการณ์และลกัษณะงานทีท่ าในบางลกัษณะ 

 เสาวนีย ์อวยผล(2550) “ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงานระดบัปฏบิตังิาน กรณีศกึษา บรษิทัผลติชิ้นส่วนอเิลคทรอนิกส์” ผลการวจิยัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์พบวา่พนกังานระดบัปฏบิตังิานส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นโสด มอีายรุะหว่าง 23-27 
ปี ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาปีที่ 6 มรีายได้ 4800-9600 บาทอายุการท างาน 1-3 ปี มเีขตที่พกั
อาศยัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้ขององคก์าร 
  ผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจในการท างานรวม มรีะดบัปานกลาง ส่วนความผกูพนัต่อองค์การ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุการท างาน เขตที่พกั
อาศยัและสภาพการจา้ง ของพนกังานระดบัปฏบตังิานทีแ่ตกต่างกนั มผีลใหร้ะดบัแรงจงูใจทีแ่ตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ส่วนความผูกพนัต่อองค์การพบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายกุารท างาน และสภาพการจ้าง ของพนักงานระดบัปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั มผีลให้ระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานระดบัปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 นิธิวดี ไต่วลัย์(2551:92-75)ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มแผนงานเชยีงใหม่ ได้วจิยัและศกึษาพบว่า ผลการศกึษา
ความผูกพนัต่อองค์การ พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน)  กลุ่มแผนงานเชยีงใหม่ อยูใ่นระดบั ผกูพนั(Engaged)  โดยพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็
ต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองค์การในด้านองค์การในระดบัเหน็ด้วยมากที่สุด รองลงมาคอื
ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และดา้นงานตามล าดบั ปจัจยัที่มผีลต่อระดบั ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติไิดแ้ก่ องค ์ประกอบด้านภาวะผู้น าและด้าน
องคก์าร ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิตต่ิอระดบัความผูกพนัต่อองค์การ 
ในภาพรวม ได้แก่ ระดบัต าแหน่ง ส่วนปจัจยัด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน และอตัราเงนิเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตต่ิอระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 วรรณวไิล ศรปีญัญาวชิญ์ (2552:49-50) ไดท้ าการศกึษาเรื่องความผกูพนัของพนกังานต่อ
องค์กรกรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) การศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ 
ประชากรคอื พนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สายปฏบิตักิารและบรกิารที่ปฏบิตังิานที่
ส านกังานใหญ่ จ านวน367 คน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 192 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาคอื 
แบบสอบถาม ผลการวจิยัไดพ้บวา่  
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 1) ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รธนาคารทหารไทย จ ากดั ทัง้ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยมากที่สุดคือ ด้านความรู้สึกยอมรบัในค่านิยมและเป้าหมาย
รองลงมาคอืด้านความรู้สกึเตม็ใจที่จะช่วยเหลอืองค์กรให้ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย และด้าน
ความรูส้กึปรารถนาทีจ่ะคงอยูเ่ป็นสมาชกิขององคก์รตามล าดบั  

 2) พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชกิขององค์กรแตกต่างกนัและพนักงาน
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านความรู้สกึ
เตม็ใจที ่จะช่วยเหลอืองคก์รแตกต่างกนั ส่วนพนักงานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มเีพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อตัราเงนิเดือน และฝ่ายงานที่สงักดั แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั 

 สุธดิา ม่วงรุ่ง (2552) ปจัจยัที่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานในองค์กรกรณีศกึษา 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิานระดบัมาก
ที่สุดได้แก่ ความมัน่คงในงานและแรงจูงใจในการปฏบิตังิานระดบัมากได้แก่ ลกัษณะงาน ความ
รบัผิดชอบ ความส าเร็จในงาน การยอมรบันับถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วธิีการบังคับบัญชา 
ค่าตอบแทน ชวีติความเป็นส่วนตวั และพนกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด และพบว่าค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่มีความสัมพนัธ์มากที่สุดกบัความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ส่วนความส าเรจ็ในงานโอกาสเจรญิก้าวหน้านโยบายการบรหิารชวีติความเป็น
ส่วนตวัมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางกบัความจงรกัภกัด ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจกบัความจงรกัภกัดีต่อองค์กรและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจและความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงานหรือหนังสือ(ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร

ท่ีจะศึกษาในรายงานตวัแปร

ใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

Morse   Satisfaction in White Collar 
Job  1958 : 19 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจของ
พนกังาน 
 

สภาวะจติที่ปราศจากความเครยีด เพราะธรรมชาติ
ของมนุษยม์คีวามตอ้งการถา้ความตอ้งการไดร้บัการ
ตอบสนองทัง้หมดหรอืบางส่วน ความเครยีดกจ็ะ
น้อยลงความพงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้และในทางกลบักนั
ถา้ความตอ้งการนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง
ความเครยีดและความไม่พงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ 

Vroom The Vroom Expectancy 
Theory of Motivation1964: 8 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจของ
พนกังาน 

ทศันคตดิา้นบวกจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพงึพอใจ
ในสิง่นัน้และทศันคตดิา้นลบจะแสดงใหเ้หน็สภาพ
ความไม่พงึพอใจ 

Maynard 
W.Shelly 
 

Responding to social change 
1975: 9 
 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจของ
พนกังาน 
 

ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คอืความรูส้กึในทางบวกและความรูส้กึในทางลบ
ความรูส้กึในทางบวกเป็นความรูส้กึที่เมื่อเกดิขึน้แลว้
ท าใหเ้กดิความสุขความสุขน้ีเป็นความสุขที่แตกต่าง
จากความรูส้กึทางบวกอื่นๆกล่าวคอืเป็นความรูส้กึที่
มรีะบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าใหเ้กดิความสุข
หรอืความรูส้กึทางบวกอื่นๆความรูส้กึทางลบ
ความรูส้กึทางบวกและความรูส้กึที่มคีวามสมัพนัธ์กนั
อยา่งสลบัซบัซอ้นและระบบความสมัพนัธข์อง
ความรูส้กึทัง้สามน้ี เรยีกว่า ระบบความพงึพอใจ 

ปรยีากรวงศอ์นุต
โรจน์ 

ปจัจยับ่งถงึปญัหาที่เกี่ยวกบั
ความพงึพอใจ 2535. 
 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจของ
พนกังาน 
 

องคป์ระกอบที่ใชเ้ป็นเครื่องมอืบ่งชีถ้งึปญัหาที่
เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างานนัน้ม ี3 ประการ 
ปจัจยัดา้นบุคคล ปจัจยัดา้นงาน ปจัจยัดา้นการ
จดัการ 

Gilmer 
 

Industrial Psychology 1996: 
280-283 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจของ
พนกังาน 

องคป์ระกอบของความพงึพอใจในการท างานไว ้10 
ประการที่มผีลต่อความพงึพอใจ 

Alfred Kuhn 
 

The Logic of 
Organization(1982) 

ตวัแปรตาม:ความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร 

การที่ฝา่ยหน่ึงยนิดทีี่จะใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่าแก่อกี
ฝา่ยหน่ึงในขณะที่อกีฝา่ยหน่ึงกพ็รอ้มที่จะรบัผดิชอบ
ในงานที่ไดร้บัมอบหมายมาอยา่งเตม็ที่ท าใหเ้กดิการ
จงรกัภกัดี 

Mowdayet 
al.(1982) 

organizational commitment 
(1982) 

ตวัแปรตาม:ความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร 

เหน็ว่าความผกูพนัต่อองคก์ารคอืการแสดงออกที่
มากกว่าความจงรกัภกัด ี
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ตารางท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจกบัความจงรกัภกัดีต่อองค์กรและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจและความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร (ต่อ) 

 
Barnard(1972:
84) 
 

The Functions of the 
Executive (1972:84) 
 

ตวัแปรตาม:ความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
 

ความจงรกัภกัดมีคีวามส าคญัต่อการ
บรหิารงานในองคก์ารเป็นความเตม็ใจของ
บุคคลและเป็นปจัจยัที่ส าคญัในองคก์ารความ
เตม็ใจของบุคคล 

A.H.Maslow Motivation and 
Personality 1954. 
 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจ
ของพนกังาน 
 

ความตอ้งการของมนุษยท์ี่จะท าใหเ้กดิความ
ภกัดใีนองคก์รขึน้อยูก่บั 5 ปจัจยัพืน้ฐาน 

Herzberg 
 

(1990)The Motivation to 
Work 
 

ตวัแปรตน้:ความพงึพอใจ
ของพนกังาน 
 

ปจัจยัสองประเภทที่เกี่ยวขอ้งกบัความพงึ
พอใจและความไม่พงึพอใจในการท างานคอื 
“ปจัจยัสุขอนามยั” (Hygiene or 
Maintenance Factors) และ “ปจัจยัดา้น
แรงจูงใจ” (Motivators) 

Hoy&Ress Subordinate loyalty to 
immediate superior 
1974.268–275 
 

ตวัแปรตาม:ความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
 

ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รเป็นสิง่ที่แสดงออก
ซึ่งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองคก์รถา้
คนยิง่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รสูงมากขึน้
เท่าไรแนวโน้มที่จะลาออกหรอืทิง้องคก์รไปก็
จะน้อยลงเท่านัน้ 

 

ตารางท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ช่ือผู้แต่ง ช่ื อ ง า น วิ จั ย ห รื อ ช่ื อ

บทความ 

วัตถุปร ะสงค์ของ

การศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของการ

วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบ 

 

สุเทพ 

พานิชพนัธ ์

(2551: บทคดัยอ่)ได้

ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธก์บัระดบั

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนกังาน

บรษิทั มคิุนิ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

เพื่อศกึษาปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธก์บัระดบั

ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของ

พนกังานบรษิทั มคิุนิ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

พนกังานบรษิทั มคิุ

นิ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

แบบสอบถาม ระดบัความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของ

พนกังานมผีลท าให้

พนกังานตัง้ใจปฏบิตัิ

ในการท างาน 
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ตารางท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ปรยีาพร 

วงศอ์นุตร

โรจน์ 

(2542:132-139) ความพงึ

พอใจในการท างานมสี่วน

เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัต่างๆ 

เพื่อศกึษาความพงึ

พอใจในการท างาน 

ประชากร : เพศ 

อาย ุประสบการณ์ 

แบบสอบถาม ความพงึพอใจในการ

ท างานมสี่วน

เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยั

ต่างๆ ซึ่งจะใชเ้ป็น

เครื่องมอืชีบ้่งถงึ

ปญัหาที่เกดิขึน้

เกี่ยวกบัความพงึ

พอใจในการท างาน 

เสาวนีย ์

อวยผล 

(2550) “ความสมัพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานระดบัปฏบิตังิาน 

กรณีศกึษา บรษิทัผลติ

ชิน้ส่วนอเิลคทรอนิกส์” 

เพื่อศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

แรงจูงใจกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานระดบั

ปฏบิตังิาน 

พนกังานระดบั

ปฏบิตังิาน 

แบบสอบถาม แรงจูงใจกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร มี

ความสมัพนัธซ์ึ่งกนั

และกนั 

นิธวิด ีไต่

วลัย ์

(2551:92-75) ได้

ท าการศกึษาเรื่อง ความ

ผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ 

จ ากดั (มหาชน)  กลุ่ม

แผนงานเชยีงใหม่ 

พนกังานธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)  กลุ่ม

แผนงานเชยีงใหม่ 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารของ

พนกังาน 

แบบสอบถาม พนกังานมรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อ

องคป์ระกอบของ

ความผกูพนัต่อ

องคก์ารในดา้น

องคก์าร ถา้องคก์ร

สรา้งแรงจูงใจใหก้บั

พนกังาน 
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ตารางท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
วรรณวไิล 

ศรปีญัญา

วชิญ ์

(2552:49-50) ได้

ท าการศกึษาเรื่องความ

ผกูพนัของพนกังานต่อ

องคก์รกรณีศกึษาธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ความผกูพนัของ

พนกังานต่อองคก์ร 

พนกังานธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั

(มหาชน) สาย

ปฏบิตักิารและ

บรกิารที่ปฏบิตังิาน

ที่ส านกังานใหญ่ 

จ านวน 367 คน 

ก าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 

192 คน 

แบบสอบถาม ความผกูพนัของคนใน

องคก์รบางครัง้อาจไม่

เกี่ยวกบัปจัจยั อยูท่ี่

ความผกูพนักบั

องคก์ร 

สุธดิา ม่วง

รุ่ง) 

(2552) ปจัจยัที่มผีลต่อ

ความจงรกัภกัดขีอง

พนกังานในองคก์ร

กรณีศกึษา บรษิทั ท่า

อากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

พนกังานในองคก์ร

กรณีศกึษา บรษิทั ท่า

อากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

พนกังานในองคก์ร

ท่าอากาศยานไทย 

แบบสอบถาม ความมัง่คงในการ

ท างานมผีลเป็นอยา่ง

มากในการที่จะท าให้

พนกังานมคีวาม

จงรกัภกัดี 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
  การศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นความพงึพอใจของพนกังานกบัปจัจยัด้าน
ความจงรกัภกัดีต่อองค์กรรฐัวสิาหกิจ ของพนักงานในธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงาน
บรหิารหนี้และกฎหมายผูว้จิยัไดแ้บ่งรายละเอยีดวธิกีารด าเนินวจิยั ดงันี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  
  1.ประชากร 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยั
ดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รรฐัวสิาหกจิ ของพนกังานในธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงาน
บรหิารหนี้และกฎหมาย ลกัษณะเกี่ยวกบักฎหมายและคด ีการแก้ไขหนี้ การพฒันาหนี้ จนถึงการ
ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ(NPAs) ทีส่งักดัธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และคด ี
จ านวน 260 คนแบ่งชัน้ภมูใินธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย ซึ่งมี
ท ัง้หมด 6 ฝา่ยงาน คอื  

 
  - ฝา่ยจดัการทรพัยส์นิรอการขาย (ฝจท.) 
  - ฝา่ยพฒันาหนี้ลกูคา้ธุรกจิ (ฝพธ.) 
  - ฝา่ยพฒันาหนี้ลกูคา้บุคคล (ฝพบ.) 
  - ฝา่ยคด ี(ฝคด.) 
  - ฝา่ยบงัคบัคด ี(ฝบด.) 
  - ฝา่ยนิตกิาร (ฝนต.) 
  
  2.กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่ง คอื พนกังานธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ่ การเลอืกกลุ่มตวัอย่างครัง้นี้ 
เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นสายงานเดยีวกนั นัน่กค็อืสายงานบรหิารหนี้และคด ีการก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัครัง้นี้อ้างองิจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan: อ้าง
ถงึในพวงรตัน์ทวรีตัน์ 2540: 303) จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 162 คน ซึ่งจะมปีญัหาในเรื่อง 
validity ดงันัน้ผู้วจิยัเลือกที่จะเกบ็ข้อมูลจ านวนตวัอย่างเป็นอตัรา 80% ของจ านวนประชากร
ทัง้หมด ซึ่งจะได้กลุ่มตวัอย่าง อยู่ที่ประมาณ 208 คน โดยกลุ่มตวัอย่างพนักงานแต่ละฝ่ายเป็น
อตัราส่วน 0.8 โดยใชอ้ตัราส่วนเท่ากนัหมดทุกฝา่ย จ าแนกตามตารางที ่6 ดงันี้ 



 

ตารางท่ี 4 จ  านวนพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงานบริหารหน้ี
และกฎหมายท่ีตกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก 6 ฝ่ายงาน 
 

ฝ่าย ฝจท. ฝพธ. ฝนต. ฝพบ. ฝบด. ฝคด. รวม 

ประชากร 43 42 36 64 
 

50 25 260 

กลุ่มตวัอย่าง 34 
 

34 29 51 40 20 208 

  
ตวัแปรในการศึกษา 
 
  ตวัแปรทีจ่ะใชใ้นการศกึษาในครัง้นี้จากการทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัด้านความ
พงึพอใจของพนกังานกบัปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร มดีงันี้ 

 ขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นการหาขอ้มลูพืน้ฐาน(เชงิพรรณนา)ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา ต าแหน่ง อตัราค่าจ้าง ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน  

 ตวัแปรต้น (Independent Variable) ที่ใช้ในการศกึษาคือ ปจัจยัด้านความพึง
พอใจของพนักงานประกอบด้วยด้านคุณภาพการบงัคบับัญชาด้านเงินเดือน 
ค่าจ้างด้านนโยบายการบริหารขององค์กรด้านสภาพของการท างานด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์รดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นสวสัดกิาร
ดา้นการยอมรบันบัถอืดา้นความรบัผดิชอบดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ที่ใช้ในการศึกษาคือ ปจัจัยด้านความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ประกอบดว้ย มคีวามเตม็ใจในการท างานการอุทศิตนอย่าง
มากเพื่อองค์กรความผูกพนัภายในองค์กร ความรู้สึกเหมือนเจ้าของ ความ
ตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความสนใจเอาใจใส่ภูมใิจใน
องค์กร มีการสนับสนุนองค์กร ความเชื่อถือไว้วางใจในองค์กร พร้อมที่จะ
ช่วยเหลอืองคก์ร และความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
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ตารางท่ี 5 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงลกัษณะ 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะ
ใส่ลงใน

แบบสอบถาม
เพื่อวดัค่า

ของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 

ประชากรศาสตร ์
(ตวัแปรตน้) 

เพศ เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 ชาย 
 หญงิ 

การศกึษา เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

 ปรญิญาตร ี
 ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

ต าแหน่ง เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

ลกูจา้งปฏบิตังิานแทนพนกังาน
ระดบั 4-7 
พนกังานปฏบิตังิานระดบั 4-7 
ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูช้่วย/ผูบ้รหิาร 
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ตารางท่ี 6 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีจ่ะใส่ลงในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวัแปรนี้ 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 

ประชากรศาสตร ์
(ตวัแปรตน้) 

อายุ 
 
 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 
 

ต ่ากวา่ 25 ปี 
 25 - 30 ปี 
 31 – 35 ปี 
35 ปี ขึน้ไป 

อตัราค่าจา้ง 
 
 
 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 
 

 10,001 – 20,000  
 20,001 – 30,000  
30,001 – 40,000 
40,001ขึน้ไป 

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

น้อยกวา่ 1 ปี  
 1 – 5 ปี  
 6 – 10 ปี  
 10 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 6 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจ 
(ตวัแปรตน้) 
 

1. ดา้นเงนิเดอืน  
2. ดา้นนโยบายการบรหิารของ

องคก์ร 
3. ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
4. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
5. ดา้นสวสัดกิาร 
6. ดา้นการยอมรบันบัถอื 
7. ดา้นความรบัผดิชอบ 
8. ดา้นความกา้วหน้าในการ

ท างาน 
9. ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นใน

องคก์ร 
10. ดา้นลกัษณะงานทีท่ า 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
(ระดบั
ความส าคญั) 

 ไม่พอใจอยา่งยิง่ 
 ไม่พอใจ           
 เฉยๆ        
พอใจ    
 พอใจอยา่งยิง่  
 

ความจงรกัภกัดต่ีอ
องคอ์ร 
(ตวัแปรตาม) 

1. มคีวามเตม็ใจในการท างาน  
2. การอุทศิตนอยา่งมากเพื่อองคก์ร  
3. ความผกูพนัภายในองคก์ร  
4. ความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ  
5. ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะ

เป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร  
6. ความสนใจเอาใจใส่ภมูใิจใน

องคก์ร  
7. มกีารสนบัสนุนองคก์ร  
8. ความเชื่อถอืไวว้างใจในองคก์ร  
9. ความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์ร

ตลอดไป 
10. ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานใน

องคก์รต่อไป 

 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale  
(ระดบั
ความส าคญั) 

 ไม่ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่ 
ไม่ค่อยตรงกบัตวัฉนั 
 เฉยๆ 
ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร 
ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่ 
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เครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 
  การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชร้ปูแบบวจิยัเชงิส ารวจการศกึษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัใช้รูปแบบ
การวจิยัเชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัโดยผูว้จิยั
ไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้เองโดยใชแ้นวคดิทฤษฎเีอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวกบัความพงึพอใจและ
เหตุผลการเลอืกองคก์รรฐัวสิาหกจิโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี้ 
  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของพนักงานในองค์กรรฐัวสิาหกจิซึ่งเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบัมเีกณฑ์การให้น ้าหนักระดบัความพงึพอใจ 
ดงันี้ 
 
  มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 1 
  มคีวามพงึพอใจน้อย    ใหน้ ้าหนกัคะแนน 2 
  มคีวามพงึพอใจปานกลาง   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 3 
  มคีวามพงึพอใจมาก    ใหน้ ้าหนกัคะแนน 4 
  มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 5 
  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกจิแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั มเีกณฑก์ารให้น ้าหนักระดบัความสอดคล้องกบั
ตวัผูต้อบต่อปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รรฐัวสิาหกจิ ดงันี้ 
 
  ไม่ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ใหน้ ้าหนกัคะแนน 1  
  ไม่ค่อยตรงกบัตวัฉนั    ใหน้ ้าหนกัคะแนน 2 
  เฉยๆ      ใหน้ ้าหนกัคะแนน 3 
  ตรงกบัตวัฉนัพอสมควร    ใหน้ ้าหนกัคะแนน 4 
  ตรงกบัตวัฉนัเป็นอยา่งยิง่   ใหน้ ้าหนกัคะแนน 5 
  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยขอ้ค าถามเกี่ยวกบัเพศ อาย ุ
การศกึษา ต าแหน่ง อตัราค่าจา้ง ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  
  ในการท ารายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองจะไม่เน้นการสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะ
เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งนัน้จะเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควต้า(Quota Samping)โดยกลุ่มที่
จะเลือกนัน้เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มอีย่างจ ากดั คอื เราก าหนดสดัส่วนในการศึกษา จะเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งทีจ่ะเป็นกลุ่มทีอ่ยูใ่นสายงานเดยีวกนัการท างานและแบบงานทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั จะเป็น
กลุ่มงานที่มพีนักงานตามจ านวนของโครงสร้างของฝ่ายงานนัน้ๆโดยการแจกแบบสอบถามตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด และรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิทัง้หมด 
  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และ
คด ีเนื่องจากพนกังานทีเ่ราจะสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็นจ านวนฝ่ายงานต่างๆกนัออกไปตามจ านวน
ประชากรทีเ่ราจะศกึษาค้นควา้ มที ัง้หมด 6 ฝ่ายงาน จ านวน 208 คน โดยจะแบ่งกลุ่มส ารวจเป็น
ฝา่ยงานตามสายงานเดยีวกนัและจงึน าขอ้มลูตามแบบสอบถามทีไ่ดท้ีค่รบถ้วนสมบรูณ์ มาวเิคราะห์
และตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด 
 

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 1.ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 208 ชุดโดยใหผู้ต้อบ 
 แบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
 2. จดัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 3. สามารถรวบรวมแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาจนครบ 208 ชุด 
 4. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 5. จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะหท์างสถติ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การศกึษาครัง้นี้ได้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการน าแบบสอบถามที่ได้ท าขึน้มาเพื่อ
วจิยักลุ่มตวัอยา่งคนืครบทุกฉบบั จ านวน 208 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 80 โดยทุกฉบบัมคีวามครบถ้วน
สมบรูณ์และน าไปใชใ้นการวเิคราะหต่์อไป โดยประมวลผลขอ้มลูผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปู 

 เนื่องจากงานวจิยัครัง้นี้เป็นศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความพงึพอใจกบัตวั
แปรดา้นความจงรกัภกัดซีึง่เป็นตวัแปรเชงิปรมิาณทัง้คู่ ดงันัน้เครื่องมอืทางสถติทิีจ่ะน ามาใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู คอื Pearson Correlation 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจ
ของพนกังานกบัปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รรฐัวสิาหกจิกรณีศกึษา ธนาคารออมสนิ 
ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมายมทีัง้หมด 6 ฝ่ายงาน จ านวนขอ้มูลตวัอย่าง 
208 ชุด  
 ผูว้จิยัเลอืกทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูตวัอยา่งเป็นอตัรา 80% ของจ านวนประชากรทัง้หมด ซึ่งจะ
ได้กลุ่มตวัอย่าง อยู่ที่ประมาณ 208 คน และแจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 208 ชุด และไดร้บัคนืครบทัง้ 208 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 การวเิคราะหผ์ลการศกึษางานวจิยัครัง้นี้ เป็นศกึษาลกัษณะขอ้มูลด้านความพงึพอใจ
ของพนักงาน  ขอ้มูลด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกจิ และศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดา้นความพงึพอใจกบัตวัแปรด้านความจงรกัภกัดซีึ่งเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ
ทัง้คู่ ดังนัน้เครื่องมือทางสถิติที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล คือค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และ ค่าCorrelation Coefficient  

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและเพื่อให้สื่อความหมาย
เขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึก าหนดสญัลกัษณ์และความหมายไวด้งัต่อไปนี้ 
   

  X   แทน      ค่าเฉลีย่  
 S.D  แทน      ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 n  แทน      จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 Sig       แทน       ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(Significances)  

  *       แทน       นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  R  แทน  ค่าที่แสดงระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
      ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึง่เรยีกวา่ ค่า 
      สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
  R-Square แทน  ค่าที่แสดงอทิธพิลของตวัแปรต้นที่มต่ีอตวั
      แปรตาม 
 
 
 



 

ขัน้ตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัยครัง้นี้  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับของ
วตัถุประสงคแ์ละสมมุตฐิานในการวจิยั โดยแบ่งเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคล(ตารางที่ 8) และผลการวเิคราะห์แสดง
ความถี่(Frequency)และค่ารอ้ยละ(Percentage) ของขอ้มลูแบบสอบถามแบ่งแยกทัง้ 6 ฝ่าย 
(ตารางที ่9) 

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่(X ) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน(S.D.) ดงันี้ 

2.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นความพงึพอใจของพนกังาน (ตารางที ่10) 
2.2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รรฐัวสิาหกจิ (ตารางที ่

11) 
 ตอนที ่3ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจ
ของพนักงานกับปจัจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจใช้การวิเคราะห์หา
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์(R )และค่าที่แสดงอทิธพิลของตวัแปรต้นที่มต่ีอตวัแปรตาม (R-
Square) แลว้น าเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย (ตารางที ่12) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนท่ี 1 
 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์แสดงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ของปัจจยัส่วนบุคคลและข้อมูลแบบสอบถามแยกตามสาย
งาน 

 
ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 78 37.5 

หญงิ 130 62.5 

   อาย ุ
  

ต ่ากวา่ 25 ปี 25 12 

25 - 30 ปี 104 50 

31 - 35 ปี 45 21.6 

35 ปี ขึน้ไป 34 16.4 

   การศึกษา 
  

ปรญิญาตร ี 126 60.6 

ปรญิญาโท 82 39.4 

ปรญิญาเอก 0 0 

   ต าแหน่ง 
  

ลกูจา้งปฏบิตังิานแทนพนกังานระดบั 4 - 7 44 21.2 

พนกังานปฏบิตังิานระดบั 4 - 7 137 65.9 

ผูเ้ชีย่วชาญ 9 4.3 

ผูช้่วย / ผูบ้รหิาร 18 8.7 

    

อตัราค่าจ้างรายเดือน   

27 



 

10,001 - 20,000 140 67.3 

20,001 - 30,000 33 15.9 

30,001 - 40,000 6 2.9 

40,001 ขึน้ไป 29 13.9 

   ระยะเวลาการปฏิบติังาน  
  

น้อยกวา่ 1 ปี  18 8.7 

1-5 ปี 141 67.8 

6 - 10 ปี 23 11.1 

10 ปีขึน้ไป 26 12.5 

   ฝ่ายงาน 
  

ฝา่ยจดัการทรพัยส์นิรอการขาย 34 16.3 

ฝา่ยพฒันาหนี้ลกูคา้ธุรกจิ 34 16.3 

ฝา่ยพฒันาหนี้ลกูคา้บุคคล 51 24.5 

ฝา่ยบงัคบัคด ี 40 19.2 

ฝา่ยคด ี 20 9.6 

ฝา่ยนิตกิรรม 29 13.9 

  

 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี จบการศกึษาปรญิญา
ตร ีต าแหน่งพนักงานปฏบิตังิานระดบั 4-7 อตัราค่าจ้างเงนิเดอืนระหว่าง 10,001 - 20,000
บาท ระยะเวลาปฏบิตังิาน 1-5 ปี มากทีสุ่ด 
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ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานและปจัจยั
ด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกิจ โดยใช้การวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
 
 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจของ
พนกังานในดา้นเงนิเดอืน ดา้นนโยบายการบรหิารขององค์กรด้านบรรยากาศในการท างาน
ดา้นความมัน่คงในการท างาน ด้านสวสัดกิาร ด้านการยอมรบันับถือ ด้านความรบัผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์ร ดา้นลกัษณะงานทีท่ า 

 

Descriptive Statistics 
ปัจจยั ปัจจยัด้านความพึงพอใจของพนักงาน 

 

S.D 
1 ความพงึพอใจต่ออตัราค่าจา้งรายเดอืน 3.18 0.9 
2 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอกระบวนการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา 3.44 0.9 
3 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอบรรยากาศ 3.67 0.87 
4 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอความมัน่คงในอาชพีการท างาน 4.12 0.84 
5 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอสวสัดกิารในการท างาน 3.9 0.84 
6 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการยอมรบันบัถอืเมื่อมผีลงาน 3.39 0.87 
7 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บั 3.65 0.86 
8 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอความกา้วหน้าในการท างาน 3.71 0.91 
9 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการช่วยเหลอืในการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชา 3.6 1.03 
10 ความพงึพอใจต่องานทีคุ่ณไดร้บัมอบหมาย 3.74 0.86 

รวม 3.64 0.89 
 
 พบว่า ระดบัความพงึพอใจในปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอความมัน่คงในอาชพีการท างาน รองลงมา คอื ความพงึพอใจที่มต่ีอสวสัดกิารใน
การท างาน และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความพงึพอใจต่ออตัราค่าจา้งรายเดอืน 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านความจงรกัภักดีต่อองค์กร
รฐัวิสาหกิจ   
 แสดงค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสอดคล้องกบัตวั
ผู้ตอบในด้านความจงรกัภกัดีต่อองค์กร ได้แก่ ความอุทิศตนอย่างมากต่อองค์กร ความ
ผกูพนัภายในองคก์ร ความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ ความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่ง
ขององคก์ร ความสนในเอาใจใส่ภูมใิจในองค์กร การสนับสนุนองค์กรความเชื่อถือไวว้างใน
องคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์รความตอ้งการที่จะอยู่องค์กรตลอดไปความปรารถนาที่จะ
ปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 

 

Descriptive Statistics 
ปัจจยั ด้านความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

 

S.D 
1 ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความรูค้วามสามารถ 4.00 0.81 
2 ท่านเตม็ใจทีจ่ะท างานต่อใหเ้สรจ็ 4.02 0.84 
3 เมื่อองคก์รของท่านมกีารพฒันามากขึน้ท่านมคีวามภาคภมูใิจ 4.24 0.91 
4 ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 3.77 0.86 
5 เมื่อท่านท างานในองคก์รแห่งนี้ท่านยิง่รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 4.07 0.96 
6 ท่านรูส้กึภมูใิจเมื่อไดย้นิบุคคลอื่นกล่าวถงึองคก์รในทางทีด่ ี 4.29 0.86 
7 ท่านมพีฤตกิรรมเป็นแบบอยา่งทีด่ทีีช่่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ 3.91 0.8 
8 ท่านมคีวามซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 4.29 0.85 
9 ท่านไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่นแมว้า่จะไดร้บัต าแหน่ง 3.63 1.04 
10 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รนี้จนกวา่จะเกษยีณอายุ 3.99 1.00 

รวม 4.02 0.89 
 

 พบวา่ ระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ ในปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเป็น 
3 อนัดบัแรก คอื1.ความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยนิบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี 2.ความ
ซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 3.ความภาคภมูใิจเมื่อองคก์รมกีารพฒันามากขึน้และด้านที่
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่นแมว้า่จะไดร้บัต าแหน่งทีด่ี 
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ตอนท่ี 3 ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานกบัปัจจัยด้านความจงรกัภกัดีต่อ

องคก์รรฐัวิสาหกิจ 

ปัจจยัด้านความพึงพอใจ
ของพนักงาน 

Pearson  
Correlation 

ด้านความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 
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1 ดา้นเงนิเดอืน 
r 0.17 0.14 0.21 0.17 0.27 0.16 0.16 -0.11 0.36 0.35 

Sig. 0.01* 0.04* 0.00* 0.01* 0.00* 0.02* 0.02* -0.12 0.00* 0.00* 

2 
ดา้นนโยบายการ
บรหิารขององคก์ร 

r 0.23 -0.10 0.18 0.32 0.25 0.17 0.16 0.14 0.20 0.27 
Sig. 0.00* -0.15 0.01* 0.00* 0.00* 0.02* 0.02* 0.04* 0.00* 0.00* 

3 
ดา้นบรรยากาศใน

การท างาน 
r 0.33 0.20 0.23 0.35 0.30 0.24 0.26 0.21 0.22 0.33 

Sig. 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

4 
ดา้นความมัน่คงใน

การท างาน 
r 0.35 0.39 0.44 0.32 0.40 0.37 0.32 0.44 0.28 0.38 

Sig. 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

5 ดา้นสวสัดกิาร 
r 0.24 0.32 0.37 0.34 0.28 0.27 0.29 0.32 0.26 0.38 

Sig. 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

6 
ดา้นการยอมรบั

นบัถอื 
r 0.39 0.35 0.38 0.45 0.51 0.35 0.32 0.38 0.41 0.38 

Sig. 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

7 
ดา้นความ
รบัผดิชอบ 

r 0.34 0.26 0.30 0.39 0.32 0.26 0.25 0.33 0.31 0.36 
Sig. 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

8 
ดา้น

ความกา้วหน้าใน
การท างาน 

r 0.33 0.18 0.29 0.32 0.36 0.31 0.23 0.30 0.29 0.41 

Sig. 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

9 
ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นในองค์กร 

r 0.30 0.17 0.32 0.38 0.35 0.25 0.30 0.23 0.28 0.31 
Sig. 0.00* 0.02* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

10 
ดา้นลกัษณะงานที่

ท า 
r 0.32 0.19 0.23 0.38 0.26 0.24 0.23 0.31 0.28 0.39 

Sig. 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
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 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจของพนักงานและ
ปจัจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า ปจัจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานมี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร อยา่งมนียัส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยก าหนด r = ค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เพียร์สนั มเีกณฑ์การพจิารณา การก าหนดคะแนนค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั ดงันี้ 

 

    
   0.7 < r < 1  สงู 
   0.3 < r < 0.7   ปานกลาง 
   0   < r < 0.3  ต ่า 
   r = 0   ไม่มคีวามสมัพนัธ ์  
 
 

1.ดา้นเงนิเดอืน 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นเงนิเดอืน 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นเงนิเดอืนในระดบัปานกลาง คอื ด้านความต้องการที่จะ
อยูอ่งคก์รตลอดไป และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นเงนิเดอืนในระดบัต ่า คอื ด้านความเตม็ใจในการท างาน
ดา้นความอุทศิตนอยา่งมากต่อองคก์ร ดา้นความผูกพนัภายในองค์กรด้านความรู้สกึเหมอืน
เจา้ของดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่
ภมูใิจในองคก์รดา้นการสนบัสนุนองคก์ร 
 ดา้นทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นการเงนิ คอื ดา้นความเชื่อถอืไวว้างในองค์กรพร้อมที่
จะช่วยเหลอืองคก์ร 
 
2.ดา้นนโยบายการบรหิารขององคก์ร 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นนโยบายการบรหิารขององคก์ร 
 ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านนโยบายการบรหิารขององค์กรในระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นความรูส้กึเหมอืนเจา้ของ 
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 ด้านที่มีความสมัพนัธ์กบัด้านนโยบายการบริหารขององค์กรในระดบัต ่า คอื ด้าน
ความเตม็ใจในการท างานดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้านความสนในเอาใจใส่ภูมใิจในองค์กรด้านการสนับสนุนองค์กร 
ดา้นความเชื่อถอืไวว้างในองคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์รดา้นความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์ร
ตลอดไป และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นนโยบายการบรหิารขององค์กรคอื ด้านความอุทศิตน
อยา่งมากต่อองคก์ร 
 
3. ดา้นบรรยากาศในการท างาน  
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นบรรยากาศในการท างาน 
 ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านบรรยากาศในการท างานในระดบัปานกลาง คอื ด้าน
ความเตม็ใจในการท างานดา้นความรูส้กึเหมอืนเจา้ของด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นบรรยากาศในการท างานในระดบัต ่า คอื ด้านความอุทศิ
ตนอย่างมากต่อองค์กรด้านความผูกพนัภายในองค์กรด้านความสนในเอาใจใส่ภูมิใจใน
องคก์รดา้นการสนบัสนุนองคก์รดา้นความเชื่อถอืไวว้างในองคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองค์กร 
และดา้นความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป  
 
4.ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านความมัน่คงในการท างานในระดบัปานกลาง คอื ด้าน
ความเตม็ใจในการท างานด้านความอุทศิตนอย่างมากต่อองค์กรด้านความผูกพนัภายใน
องคก์รดา้นความรู้สกึเหมอืนเจ้าของด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร ดา้นความสนในเอาใจใส่ภมูใิจในองคก์ร ดา้นการสนับสนุนองค์กร ด้านความเชื่อถือ
ไวว้างในองคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองค์กร
ต่อไป 
 ด้านที่มีความสมัพนัธ์กบัด้านความมัน่คงในการท างานในระดบัต ่า คือด้านความ
ตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
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5.ดา้นสวสัดกิาร 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นสวสัดกิาร 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นสวสัดกิารในระดบัปานกลาง คอืด้านความอุทศิตนอย่าง
มากต่อองคก์รดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรูส้กึเหมอืนเจ้าของด้านความเชื่อถือ
ไวว้างในองคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองค์กร
ต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นสวสัดกิารในระดบัต ่า คอืด้านความเตม็ใจในการท างาน
ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้านความสนในเอาใจใส่ภูมใิจ
ในองคก์ร 
ดา้นการสนบัสนุนองคก์รและดา้นความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
 
6.ดา้นการยอมรบันบัถอื 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นการยอมรบันบัถอื 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นการยอมรบันบัถอืในระดบัปานกลาง คอืดา้นความเตม็ใจ
ในการท างานด้านความอุทิศตนอย่างมากต่อองค์กรด้านความผูกพนัภายในองค์กรด้าน
ความรูส้กึเหมอืนเจ้าของด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้าน
ความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองค์กรด้านการสนับสนุนองค์กรด้านความเชื่อถือไว้วางใน
องคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์รดา้นความต้องการที่จะอยู่องค์กรตลอดไป และด้านความ
ปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นการยอมรบันบัถอืในระดบัต ่า  
  
7.ดา้นความรบัผดิชอบ 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นความรบัผดิชอบ 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นความรบัผดิชอบในระดบัปานกลาง คอื ดา้นความเตม็ใจ
ในการท างานดา้นความผกูพนัภายในองคก์รด้านความรูส้กึเหมอืนเจา้ของดา้นความต้องการ
อย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้านความเชื่อถือไว้วางในองค์กรพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือองค์กรด้านความต้องการที่จะอยู่องค์กรตลอดไป และด้านความปรารถนาที่จะ
ปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นความรบัผดิชอบในระดบัต ่า คอืด้านความอุทศิตนอย่าง
มากต่อองคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภมูใิจในองคก์ร และดา้นการสนบัสนุนองคก์ร 
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8.ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นความกา้วหน้าในการท างาน 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นความกา้วหน้าในการท างานในระดบัปานกลางคอื ด้าน
ความเตม็ใจในการท างานดา้นความรูส้กึเหมอืนเจา้ของด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งขององคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภมูใิจในองคก์รม ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใน
องคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านความก้าวหน้าในการท างานในระดบัต ่า คอืด้านความ
อุทศิตนอย่างมากต่อองค์กรด้านความผูกพนัภายในองค์กรด้านการสนับสนุนองค์กร  และ
ดา้นความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
 
9.ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์ร 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์ร 
 ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านความสมัพนัธ์กบัผู้อื่นในองค์กรในระดบัปานกลางคือ
ดา้นความเตม็ใจในการท างานด้านความผูกพนัภายในองค์กรด้านความรู้สกึเหมอืนเจ้าของ
ดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้านการสนับสนุนองค์กร และ
ดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในองคก์รในระดบัต ่า คอืดา้นความ
อุทศิตนอยา่งมากต่อองคก์ร ดา้นความสนในเอาใจใส่ภมูใิจในองคก์ร ดา้นความเชื่อถือไวว้าง
ในองคก์รพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์ร และดา้นความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
  
10.ดา้นลกัษณะงานทีท่ า 
 
 ไม่มดีา้นใดทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัดา้นดา้นลกัษณะงานทีท่ า 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นลกัษณะงานทีท่ าในระดบัปานกลางคอื ด้านความเตม็ใจ
ในการท างานด้านความรู้สึกเหมือนเจ้าของด้านความเชื่อถือไว้วางในองค์กรพร้อมที่จะ
ช่วยเหลอืองคก์ร และดา้นความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์รต่อไป 
 ดา้นทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นลกัษณะงานทีท่ าในระดบัต ่า คอืด้านความอุทศิตนอย่าง
มากต่อองคก์รดา้นความผูกพนัภายในองค์กรด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วน
หนึ่งขององคก์รด้านความสนในเอาใจใส่ภูมใิจในองค์กรด้านการสนับสนุนองค์กร และด้าน
ความตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
  
  งานวิจยัในครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความจงรกัภกัดี ต่อองค์กร
รฐัวสิาหกจิ และความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจของพนักงานกบัปจัจยัด้านความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์รรฐัวสิาหกจิ โดยอา้งองิจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้ คือ พนักงานในธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงานบริหารหนี้และ
กฎหมายส่วนใหญ่เป็นพนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหวา่ง 25-30 ปี จบการศกึษาปรญิญาตร ี
ต าแหน่งพนกังานปฏบิตังิานระดบั 4-7 อตัราค่าจา้งเงนิเดอืนระหวา่ง 10,001 - 20,000บาท ระยะเวลา
ปฏบิตังิาน 1-5 ปี มากทีสุ่ดผลการวจิยัพบวา่ 
  1.ปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานภายในธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงาน
บริหารหนี้และกฎหมายเพื่อพบว่า ระดบัความพงึพอใจในปจัจยัด้านความพึงพอใจของพนักงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ 
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอความมัน่คงในอาชพีการท างาน รองลงมาได้แก่ ความพงึพอใจที่มต่ีอสวสัดกิาร
ในการท างาน และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ ความพงึพอใจต่ออตัราค่าจา้งรายเดอืน 
  2.ปจัจยัด้านความจงรกัภกัดีต่อองค์กรรฐัวสิาหกจิของพนักงานภายในธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมายผลที่ได้รบั พบว่า ระดบัความสอดคล้องกบัตวัผู้ตอบ 
ในปจัจยัดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดไดแ้ก่ ความรูส้กึภมูใิจเมื่อไดย้นิบุคคลอื่นกล่าวถงึองคก์รในทางที่ดแีละ
ความซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร รองลงมาไดแ้ก่ ความภาคภมูใิจเมื่อองคก์รมกีารพฒันามากขึน้ 
และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดไดแ้ก่ ความไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่นแมว้า่จะไดร้บัต าแหน่งทีด่ี 
  3.ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานกับปจัจัยด้านความ
จงรกัภกัดใีนองคก์รรฐัวสิาหกจิของพนกังานในธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สายงานบรหิารหนี้และ
กฎหมาย พบวา่ ปจัจยัความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธต่์อปจัจยัความจงรกัภกัดใีนทางบวก แต่ส่วนใหญ่
ค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อปจัจยัความจงรกัภกัดจีะอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยดไูดจ้ากค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
 

 
 
 



 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 
 การศกึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยั

ดา้นความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรรฐัวสิาหกจิ ของพนักงานในธนาคารออมสนิส านักงานใหญ่ สายงาน
บรหิารหนี้และกฎหมาย พบว่า ความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร
รฐัวสิาหกจิ มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอยา่งมาก โดยศกึษาจากทฤษฎแีรงจงูใจของมาสโลวใ์นเรื่อง
ของความตอ้งการ 5  ระดบั เมื่อพนักงานได้รบัสิง่ที่ต้องการตัง้แต่ระดบัข ัน้พื้นฐานคอืความพงึพอใจ
และจะส่งผลใหม้คีวามผูกพนัจะส่งผลให้พนักงานมคีวามจงรกัภกัด ีโดยสงัเกตจากผลการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ปจัจยั พนักงานจะมีพฤตกิรรมที่แสดงออกต่อองค์กร การรบัรู้ต่อองค์กร
ความรูส้กึต่อองคก์ร ซึง่จะเหน็ไดว้า่พนกังานเมื่อไดร้บัความตอ้งการตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
นัน้ สามารถส่งผลท าใหพ้นกังานนัน้มคีวามจงรกัภกัดกีบัองคก์รมากขึน้ และในทฤษฎขีองฮอยและรยี์
(Hoy & Rees)รวมถงึทฤษฏปีจัจยัคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factor theory) จะเหน็ได้ว่า
ปจัจยัความพงึพอใจกบัปจัจยัความจงรกัภกัดนีัน้มคีวามสมัพนัธ์กนั ผลการวจิยัครัง้นี้จะแตกต่างกบั
วรรณกรรมทีไ่ดน้ ามาเนื่องจาก การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นดใูนเรื่องของความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัความพงึ
พอใจกบัปจัจยัความจงรกัภกัด ีดวูา่มผีลซึง่กนัและกนัมากน้อยเพยีงใด เมื่อเทยีบกบังานวจิยัอื่นๆนัน้
จะมุ่งเน้นความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัความพงึพอใจกบัปจัจยัความผกูพนั ซึง่สิง่ทีเ่ราคน้พบในงานวจิยั
นี้คือ เมื่อพนักงานนัน้ได้รบัความพึงพอใจในการท างาน จะส่งผลที่เป็นบวกต่อความที่จะภกัดีใน
องคก์ร  
  การวจิยัครัง้นี้เหมอืนแนวคดิของ มอร์ส (Morse, 1958:19) ว่าความพงึพอใจ หมายถึง 
สภาวะจติที่ปราศจากความเครยีดทัง้นี้เพราะธรรมชาตขิองมนุษยม์คีวามต้องการ ถ้าความต้องการ
ได้รบัการตอบสนองทัง้หมดหรอืบางส่วน ความเครยีดก็จะน้อยลง ความพงึพอใจก็จะเกิดขึ้นและ
ในทางกลบักนัถ้าความต้องการนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะ
เกดิขึน้ และวรูม (Vroom, 1964:8) ว่าความพงึพอใจ หมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเขา้ไปมสี่วน
ร่วมในสิ่งนัน้ ทศันคตดิ้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้และทศันคติด้านลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง  ส่วนเมนาร์ดดับบริลเชลลี่ (Maynard W.Shelly, 
1975:9) ได้ศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คอื ความรูส้กึในทางบวกและความรูส้กึในทางลบ ความรูส้กึในทางบวกเป็นความรูส้กึ
ที่เมื่อเกดิขึน้แล้วท าให้เกดิความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สกึทางบวกอื่นๆ 
กล่าวคอืเป็นความรูส้กึทีม่รีะบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกดิความสุขหรอืความรู้สกึทางบวก
อื่นๆ ความรูส้กึทางลบ ความรู้สกึทางบวกและความรู้สกึที่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซ้อนและ
ระบบความสมัพนัธข์องความรูส้กึทัง้สามนี้ เรยีกวา่ ระบบความพงึพอใจ เมื่อดูจากผลการวเิคราะห์ที่
ไดร้บันัน้จากแนวคดิ พบวา่ พนกังานไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการระดบัความพงึพอใจจะสูงขึน้และส่งผลต่อไป
ถงึความจงรกัภกัด ี 
  การวจิยัครัง้นี้เหมอืนแนวคิดของ ปรยีากร (2535) ในด้านของปจัจยั 3 ประการ การ
สรุปว่า องค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมอืบ่งชี้ถึงปญัหาที่เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างานนัน้ม ี3 
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ประการ คอื ปจัจยัด้านบุคคล (personal factors) ปจัจยัด้านงาน (factor in the Job) ปจัจยัด้านการ
จดัการ (factors controllable by management) และกลิเมอร์ (Gilmer, 1996: 280-283) ในด้านของ
องคป์ระกอบของความพงึพอใจในการท างานไว ้10 ประการ มาใชใ้นการวเิคราะห ์วา่ปจัจยัต่างๆมผีล
อยา่งมากตัง้แต่ระดบัความพงึพอใจจนถงึความจงรกัภกัด ี

 ในด้านของความจงรกัภกัดนีัน้จะเหมอืนแนวคดิของ Alfred Kuhn,1982 ( อ้างถึงใน 
พจนีย ์ยนืสุข,2550:15) ความจงรกัภกัดเีป็นขอ้ผกูมดัทัว่ ๆ ไปที่เกดิจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรอืทัง้สอง
ฝ่ายได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่ ที่จะช่วยให้อกีฝ่ายหนึ่งประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไวห้รือ
แม้กระทัง่ในขณะที่ไม่มเีรื่องผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาเกี่ยวข้องกต็าม ความจงรกัภกัด ีก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ในแง่ของความร่วมมอืที่จะน่าไปสู่การรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว ความจงรกัภกัดใีนแง่ที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึขอ้ผกูมดัสองฝา่ย และBarnard(1961:84)(อา้งองิใน ปิยะฉัตร แวงโสธรณ์,2548:11)
กล่าวไว้ว่า ความจงรกัภกัดมีีความส าคญัต่อการบรหิารงานในองค์การเป็นความเตม็ใจของบุคคล
(Individual  Willingness) และเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในองคก์าร  ความเตม็ใจของบุคคล  อาจจะเรยีกชื่อที่
แตกต่างกนั  เช่น ความจงรกัภกัด(ีLoyalty)  ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั(Solidarity)  ขวญัและ
ก าลงัใจ(Esprit de Crops) และความเขม้แขง็(Strength) เป็นตน้ Barnard ได ้ 
  การวจิยัครัง้นี้จะเหมอืนกบั การวจิยัของ นิธวิด ีไต่วลัย(์2551:92-75)ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มแผนงานเชยีงใหม่ ได้วจิยั
และศึกษาเห็นว่า ปจัจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร ในภาพรวม ไดแ้ก่ ระดบัต าแหน่ง ส่วนปจัจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน และอตัราเงนิเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตต่ิอระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร เนื่องจากงานวจิยัของนิธวิด ีไต่วลัยศ์กึษาปจัจยัเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการท างานและความผกูพนั แต่การวจิยัครัง้นี้ต่างจากงานวจิยัของนิธวิด ีไต่วลัย ์ที่ไม่น าเอา
ประชากรศาสตร์มาวเิคราะห์และไม่ได้ศกึษาเพยีงความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความผูกพนั แต่มุ่งเน้น
ความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดมีากกว่า แต่การวจิยัครัง้นี้นัน้จงประเดน็ตรงที่ว่า 
ความพงึพอใจและความผูกพนัเมื่อเกดิกบัตวัพนักงานแล้ว จะสามารถเชื่อมโยงให้พนักงานมคีวาม
จงรักภักดีต่อไป ส่วน สุเทพ พานิชพันธ์(2551: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั มคิุนิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และวรรณวไิล ศรปีญัญาวชิญ์ (2552:49-50)ไดท้ าการศกึษาเรื่องความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร
กรณีศกึษาธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ประชากรคอื 
พนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) สายปฏบิตักิารและบรกิารที่ปฏบิตังิานที่ส านักงานใหญ่ 
เป็นความสอดคลอ้งระหวา่ความพงึพอใจสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัด ีเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัใน
ดา้นของการท างาน ส่วนสุธดิา ม่วงรุ่ง (2552) ปจัจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานในองค์กร
กรณีศกึษา บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ปจัจยัที่น ามาวเิคราะห์ในงานวจิยัครัง้นี้นัน้
เหมอืนกบังานวจิยัของสุธดิา ม่วงรุ่ง และผลทีไ่ด้รบันัน้คล้ายกบังานวจิยัทีน่ ามาวเิคราะห์ เนือ่งจาก
พนักงานนัน้เมือ่มคีวามต้องการต่างๆในด้านของปจัจยัด้านความพึงพอใจ กจ็ะมีเพิม่ปจัจนัยด้าน
ความจงรกัภกัดต่ีอไป 
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  ซึง่แตกต่างดจูากจากงานวจิยัของ เสาวนีย ์อวยผล(2550) ที่ศกึษา“ความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบตังิาน กรณีศึกษา บรษิทัผลิตชิ้นส่วน
อเิลคทรอนิกส์” ผลการวจิยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นเพยีงการศกึษาเบื้องต้นที่ศกึษาเพยีง
ความผูกพนัต่อองค์กร แต่การวจิยัครัง้นี้ยงัศกึษาลกึไปกว่าความผูกพนั เราศกึษาถึงความภกัดต่ีอ
องคก์ร วา่พนกังานในองคก์รเมื่อมคีวามพงึพอใจแลว้ จะมคีวามจงรกัภกัดตีอบกลบัด้วยหรอืไม่ และ
Mowdayetel,1982 (อ้างอิงใน นิธิวด ีไต่วลัย์,2551:4) เห็นว่าความผูกพนัต่อองค์การ   คือ การ
แสดงออกทีม่ากกวา่ความจงรกัภกัด ี  (Royalty) เพราะว่าเป็นความสมัพนัธ์ที่ แน่นหนาและผลกัดนั
ให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
พนกังานบางคน เมื่อมคีวามพงึพอใจในงานแลว้ อาจจะมองขา้มขัน้ตอนความผูกพนั แต่จะเป็นความ
จงรกัภกัดขีึน้มาแทน 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาคร ัง้น้ี 
 
  1.ประเดน็ทีส่ าคญัของการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาพนักงานส่วนหนึ่งของธนาคารออมสนิ
เพยีงสายงานเดยีว คอื สายงานบรหิารหนี้และกฎหมาย โดยเฉลี่ยการแจกแบบสอบถามเพยีง 80%
ของจ านวนพนกังานในสายงานเดยีวเพยีงเท่านัน้ จงึสามารถวดัไดว้า่พนกังานทัง้หมดในธนาคารออม
สนิ สายงานบรหิารหนี้และกฎหมายมคีวามพงึพอใจและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รในระดบัใด 
  2.ทราบถงึความสมัพนัธอ์อกมาในรปูแบบทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัในทางที่บวก แต่ผลการหา
ค่าความสมัพนัธย์งัสมัพนัธก์นัน้อย แต่สามารถบอกได้ว่าทุกคนในองค์กรนัน้มคีวามพงึพอใจต่อการ
ท างาน โดยทีเ่ราดไูดจ้ากผลการวเิคราะห ์โดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มสายงาน ผลทีไ่ดร้บัในงานวจิยันี้ เพื่อ
ใชใ้นการปรบัปรุงองคก์รและงานวจิยันี้สามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการท าวจิยัต่อไป 
  3.ประโยชน์ของงานวจิยั คอื สามารถรบัรู้ถึงความพึงพอใจของพนักงาน ว่ามีความพึง
พอใจและมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคม์ากน้อยเพยีงใด โดยการวเิคราะห์จากหวัขอ้ค าถามที่ตัง้ว่าส่งผล
ใหพ้นกังานภายในองค์กรมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร และยงัเป็นตวัชี้วดัระดบัคุณภาพองค์กร การ
บรหิารองคก์ร และสภาพภายในและภายนอกขององคก์ร 
  4.การวจิยัครัง้นี้นกัวจิยัสามารถน าผลวจิยัไปปรบัปรุงองค์กรได้ โดยดูจากปจัจยัด้านของ
ความพงึพอใจของพนกังาน นกัวจิยัเหน็วา่พนกังานส่วนใหญ่นัน้ จะมคีวามพงึพอใจในด้านของความ
มัน่คงในการท างาน แต่ในด้านของอตัราเงนิเดอืนน้อย พนักงานไม่มคีวามพงึพอใจเลย ถ้าองค์กร
สามารถปรบัเงนิเดอืนใหก้บัพนกังานเพิม่มากขึน้องคก์รกส็ามารถท าใหร้ะดบัความพงึพอใจในองค์กร
เพิม่มากขึน้ ส่วนปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร องค์กรควรต้องมกีลยุทธ์เพื่อที่จะร ัง้พนักงาน
หรอืสามารถท าใหพ้นกังานรูส้กึวา่ ตอ้งการทีจ่ะอยูอ่งคก์รนี้ต่อไปไม่วา่จะมอีงค์กรหรอืบรษิทัแม้ว่าจะ
ไดต้ าแหน่งทีด่กีวา่ และในดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปจัจยั
ดา้นความจงรกัภกัดใีนองคก์ร 
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  นกัวจิยัเหน็วา่ความสมัพนัธ์ท ัง้ 2 ปจัจยันัน้ มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกในทุกๆด้าน จาก
งานวจิยัครัง้นี้สามารถน าไปปรบัปรุงองค์กร ปรบัโครงสร้างองค์กร เพื่อที่จะสร้างความพงึพอใจและ
ความจงรกัภกัดขีองพนกังานในองคก์ร เพื่อพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาคร ัง้ต่อไป  
 
  น่าจะมเีพิ่มปจัจยัในเรื่องของสถานที่ในการท างาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพฒันาการ
ท างาน ความเสีย่งต่อการท างาน เพื่อใหม้กีารวเิคราะหเ์พิม่มากขึน้และทราบถึงความพงึพอใจที่มผีล
ต่อความจงรกัภกัดมีากยิง่ขึน้ เนื่องจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปจัจยัด้านความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร
รฐัวสิาหกจิพบวา่ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดในด้านความจงรกัภกัด ีคอืการไม่คดิจะไปปฏบิตังิานที่องค์กรอื่น
แมว้า่จะไดร้บัต าแหน่งทีด่หีมายความวา่ ถ้ามตี าแหน่งงานในองคก์รอื่นทีด่กีวา่กจ็ะไปท างานที่องค์กร
นัน้ ซึง่ถ้าเพิม่ปจัจยัอาจท าใหพ้นกังานไม่ตอ้งการไปองคก์รอื่น หรอืเพิม่ค าถามในแบบสอบถามมาก
ขึน้ โดยแยกเป็นดา้นต่างๆ เพื่อใหท้ราบละเอยีดของการวจิยัมากขึน้หรอืเพิม่สายงานในธนาคารออม
สนิ ส านกังานใหญ่ ไปจนถงึพนักงานที่ท างานในระดบัภาคหรอืสาขาต่างๆ ในธนาคารออมสนิ เพื่อ
ส ารวจความพงึพอใจของกลุ่มพนกังานทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดไีดม้ากขึน้  
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