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บทคัดย่อ

 งานวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังานบรษิทั เอบซี ีจำากดั 

2) เพื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท เอบีซี จำากัด จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

งานวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ทำาการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา

คอื พนกังานบรษิทั เอบซี ีจำากดั จำานวน 144 คน และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอนมุาน 

คือ การทดสอบทีแบบกลุ่ม 2 กลุ่มอิสระกันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้

ดงันี ้1) พนกังานบรษิทั เอบซี ีจำากดั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาราย

ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของความจงรักภักดีต่อองค์กร คือ ด้านการรับรู้ รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก 

และด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ตามลำาดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พนกังานบรษิทั เอบซี ีจำากดั ทีม่ี

ระดบัการศกึษา และตำาแหน่งงานแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในภาพรวมแตกต่างกนั โดยพนกังาน

ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรมากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาตำ่ากว่าปรญิญาตรี 

และพนักงานที่มีตำาแหน่งงานระดับปฏิบัติการมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่าพนักงานระดับบริหาร

ค�าส�าคัญ: ความจงรักภักดีต่อองค์กร

ABSTRACT

 The objectives of this study were 1) to study organizational loyalty of the employees 

working for ABC Company Limited, and 2) to compare organizational loyalty of the employees 

classified by the individual attributes. A quantitative research method was employed with 

questionnaire as a research instrument to collect the data. The sample used in this study 
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comprised of 144 employees working for ABC Company Limited. Descriptive and inferential 

statistics techniques, that were Independent test and One-way ANOVA, were used for data 

analysis. The research results were summarized as follows:  1) Overall, organizational loyalty of 

employees working for ABC Company Limited was at a high level. The highest average of their 

organizational loyalty was their perception, feeling and behavior respectively. 2) The results 

of the hypothesis testing revealed that overall, the employees of ABC Company Limited who 

had difference educational backgrounds and positions had the differences of organizational 

loyalty. The employees with bachelor’s degree had more organizational loyalty than those 

with lower education level. The operations employees had more organizational loyalty than 

the executives.  

KEYWORDS: Organizational Loyalty

บทน�า

 การทีพ่นกังานอยูก่บัองค์การเพยีงระยะสัน้ๆ 

สร้างความเสียหายให้กับองค์การที่จะต้องประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลต่อผลประกอบ

การ เกิดผลขาดทุนเพราะไม่มีกำาลังแรงงานในการ

ผลิตสินค้าหรือบริการ อีกทั้งอาจทำาให้องค์การต้อง

ปิดตัวลงในที่สุด ประกอบกับผลการศึกษาล่าสุด

ของ Deloitte Millennial Survey (2016) ที่ว่า

ด้วยเรือ่งความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในกลุม่คนรุน่ใหม่ 

ร้อยละ 25.00 ของกลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะลาออก

จากงานในปัจจุบันภายในปีหน้า ในขณะที่ 2 ใน 3 

ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม หรือประมาณ ร้อยละ 

66.00 คาดว่าจะลาออกภายในปี ค.ศ. 2020 คาดว่า 

การทำางานในบริษัทเดียวตั้งแต่เรียนจบยันปลด 

เกษียณอาจจะพบเห็นได ้น ้อยลง (เปรมภัสส ์  

ตระกูลโชคเสถียร, 2559) อีกทั้งผลสำารวจประจำาปี

เกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

ประจำาปี พ.ศ. 2560 (2017 General Industry Total 

Compensation Survey) ของวิลลิส ทาวเวอร์ส  

วัทสัน (Willis Towers Watson) บริษัทที่ปรึกษา 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และ 

โซลูชันชั้นนำาระดับโลก พบว่า อัตราการลาออกของ

พนกังานโดยรวมในประเทศไทยอยูท่ีร้่อยละ 12.00 ในปี  

พ.ศ. 2560 (วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน, 2560) “ส่วน

ผลการสำารวจของ บริษัท เอออน (Aon) ที่ได้จัดทำา

โครงการสำารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 

2560 ชี้ว่าอัตราการลาออกในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น

มาที่ ร้อยละ 16.60 จากร้อยละ 16.30 และร้อยละ 

13.50 ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ตามลำาดับ 

เนื่องจากตลาดแรงงานมีการขยายตัวสูงขึ้น และ

คนรุ ่นใหม่ที่ก้าวหน้าในโลกการทำางานเปิดกว้าง

ต่อการเปลี่ยนแปลง” (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน

เพื่อสิทธิพลเมือง, 2560) สำาหรับการลาออกของ

พนักงานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะฝ่ายผลิตใน

โรงงานนั้นมีการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 

แนวโน้มการลาออกของพนกังาน ในส่วนอตุสาหกรรม

โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ ณปภัช  

นาคเจอืทอง (2553) ทีไ่ด้ทำาการศกึษาพนกังานในส่วน
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อตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า 

ระดับปัจจัยที่มีผลต ่อแนวโน ้มการลาออกของ

พนกังาน อนัดบั 1) คอื ลาออกเพือ่ไปทำางานทีอ่ืน่ทีม่ี 

สวสัดกิารและเงนิเดอืนสงูกว่า อนัดบั 2) คอื ลกัษณะ

งานที่ต้องทำามีมากเกินไปไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิด

ริเริ่ม เกิดความตึงเครียดในงานที่ทำา อันดับ 3) จะได้

เปลีย่นลกัษณะงานทีท่ำาและได้เลือ่นขัน้เลือ่นตำาแหน่ง

สูงขึ้น อันดับ 4) ขาดโอกาสที่จะดำารงตำาแหน่งงาน 

สงูกว่าทีเ่ป็นอยู ่ไม่ได้รบัการสนบัสนนุให้ก้าวหน้า อนัดบั 

5) ขาดความภาคภูมิใจในตำาแหน่งงานที่ทำา ไม่ได้รับ

การยกย่องนับถือ อันดับ 6) เพื่อนร่วมงานขาดความ

รับผิดชอบ มีความขัดแย้งกันเสมอ อันดับ 7) ลาออก

เพือ่ไปศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้เพือ่ความก้าวหน้าใน

อาชีพ และอันดับ 8) ลาออกเพราะความจำาเป็นอื่นๆ 

อาทิ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ 

แต่งงาน หรอืย้ายทีอ่ยู ่เป็นต้น (ณปภชั นาคเจอืทอง, 

2553) ซึ่งเมื่อ สรุปแล้วสาเหตุหลักๆ ในการลาออก

หรือเปลี่ยนงานของพนักงาน ได้แก่ ความต้องการ 

เงินเดือนที่สูงขึ้น โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

และความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้จัดการ 

 บริษัทต่างๆ ในประเทศไทยรับรู้ถึงสาเหตุ

ในการลาออกหรือเปลี่ยนงานของพนักงานเป็น

อย่างดี ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดการลาออกเป็นเรื่อง

ค่าตอบแทนจากการทำางานและสวัสดิการ อย่างไร

กต็ามค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิเป็นเพยีงองค์ประกอบ

หนึ่งที่ช่วยจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 

ไว้ สิ่งที่สำาคัญไม่แพ้กัน คือ การเข้าใจว่าปัจจัยอะไร

ที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมเกิดความผูกพัน

กับองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมทั้ง

การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน (Employee Value 

Proposition) ที่ถูกต้องและเหมาะสม และตรง

กับความต้องการของพนักงานขององค์กร (วิลลิส  

ทาวเวอร์ส วัทสัน, 2560) อาจจะต้องใช้เวลาในการ

พัฒนาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่จำาเป็นเพื่อแก้

ปัญหา ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ในการออกแบบกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน 

ต้องเปิดโอกาสด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

มสีวสัดกิารทีต่รงกบัความต้องการของพนกังาน และ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะรักษาพนักงาน 

ที่มีความสามารถให้ทำางานกับองค์กรตลอดไป  

 บริษัท ABC จำากัดนั้น เป็นบริษัทที่ให้ความ

สำาคญักบัอตัราการเข้าออก (Turnover) ของพนกังาน

ประกอบกับพนักงานที่มีความสามารถตรงกับความ

ต้องการนั้นก็เริ่มหาได้ยากลำาบากขึ้น เนื่องจากมี

บริษัทคู่แข่งขันจำานวนมาก แรงงานเลือกงานมาก

ขึ้น อีกทั้งกระแสของการออกไปสร้างธุรกิจเป็น 

ผู้ประกอบการเองกำาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จาก

เหตผุลดงักล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความ

จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด 

โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนำาไป

ทำาการศกึษาให้เกดิความเข้าใจ และหาวธิกีารป้องกนั

การสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไป อีกทั้งยัง

สามารถนำาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง

ให้บุคลากรมีความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานมาก

ยิง่ขึน้และยงัเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการองค์กร 

โดยการกำาหนดแนวทางการสร้างความจงรกัภกัดเีพือ่

รักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ได้ในระยะยาวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศกึษาความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด จำาแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
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สมมติฐาน 

 พนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีปัจจัยส่วน

บคุคลต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรแตกต่างกนั

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัในครัง้นีส้ามารถนำา

ไปพฒันา แก้ไขและปรบัปรงุให้บคุลากรมคีวามจงรกั

ภักดีในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและจะทำาให้องค์กร

ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็น

ข้อมูลให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมในด้านอัตรา

กำาลังซึ่งจะสามารถนำาไปประกอบใช้ในการวางแผน

ทางอัตรากำาลังคนขององค์กรได้ 

 2. ข ้อมูลที่ ได ้จากการวิจัยในครั้งนี้จะ

สามารถนำาไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร กำาหนด

แนวทางการสร้างความจงรักภักดีเพื่อรักษาบุคลากร

ให้ปฏิบัติงานอยู่ได้ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ  

 3. สถาบนัการศกึษาสามารถนำาไปประยกุต์

ใช้สำาหรับการเรียนการสอนในการบริหารธุรกิจได้ 

เช่น การพัฒนาบุคลากรขององค์กรและแนวทางการ

สร้างความผูกพันและแนวทางสร้างความจงรักภักดี 

เป็นต้น 

 4. ข ้ อมู ลที่ ไ ด ้ จ ากการวิ จั ย ในครั้ งนี้ 

ผู้ประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจต่างๆ จะสามารถนำาไป

เป็นแนวทางการสร้างความผูกพันและแนวทางสร้าง

ความจงรักภักดีต่อองค์กรให้กับพนักงานเพื่อหา 

วธิกีารรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถให้ดำารงอยูก่บั

องค์กรตลอดไป 

แนวคิดทฤษฎีความจงรักภักดีต่อองค์กร

 กรองกาญจน์ ทองสุข (2554) ได้ให้ความ

หมายไว้ว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง 

ความรู ้สึกของบุคคลที่รู ้สึกจงรักภักดีต ่อองค์กร 

สถานที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับ 

องค์กร มคีวามพงึพอใจในการทำางาน พอใจในผลงาน 

วัฒนธรรม ตลอดจนรู ้สึกรักและมีความอบอุ ่น 

ผูกพันต่อองค์กร และจะปฏิบัติงานอยู ่ในองค์กร 

ต่อไปด้วยความเตม็ใจ สอดคล้องกบั จาตรุงค์ วฒันศริิ 

(2552) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความจงรักภักดีต่อ

องค์กร หมายถึง ความรู้สึกและการแสดงออกของ

พนกังาน ซึง่เคารพต่อองค์กร มคีวามเตม็ใจปฏบิตังิาน

และอุทิศตนต่อองค์การ มีความผูกพัน มีความรู้สึก

เป็นเจ้าของ มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

สนใจและเอาใจใส่ ภมูใิจและสนบัสนนุองค์กร ปกป้อง

องค์การจากการต่อต้านของบุคคลอื่น ตระหนัก 

ในด้านดีขององค์การ มีความเชื่อถือและไว้วางใจ

พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรมีความปรารถนาและมี

ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป โดย 

Hoy and Rees (1974) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดี

ต่อองค์กรเป็นสิ่งที่แสดงออกซึ่งสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคลกบัองค์กร ถ้าคนยิง่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร

สูงมากขึ้นเท่าไร แนวโน้มที่จะลาออกหรือทิ้งองค์กร

ไปก็จะน้อยลงเท่านั้น ความจงรักภักดีประกอบ

ด้วย 3 มิติ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral  

Aspect) ความรู้สึก (Affective Aspect) และการ 

รับรู้ (Cognitive Aspect) 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช ้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำาการ

ออกแบบงานวิจัยซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัยโดยเริ่มแรก

ได้มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำามาพัฒนาจัดทำา

แบบสอบถาม และให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ 

เทีย่งตรงตามเนือ้หา เมือ่ทำาการตรวจสอบความเทีย่งตรง 
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ตามเนือ้หาเรยีบร้อยแล้วจงึทำาการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ด้วยแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัวเิคราะห์และแปลผลจาก

แบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษา

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน

บริษัท ABC จำากัด จำานวน 218 คน (บริษัท ABC 

จำากดั เป็นบรษิทัอยูใ่นอตุสาหกรรมผลติและจำาหน่าย

เหล็ก) โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น เพศชาย 

จำานวน 115 คน และเพศหญงิ จำานวน 103 คน ผูว้จิยั

ได้คำานวณหาขนาดของตวัอย่างด้วยสตูรของคอแครน 

(Cochran, 1997) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน 150 ตัวอย่าง และ 

ใช ้วิ ธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบชั้นภูมิตามสัดส ่วน  

(Proportionate Stratified Sampling) จากเพศชาย

ที่มีประชากร 115 คน ได้ขนาดตัวอย่าง 79 คน และ

จากเพศหญงิทีม่ปีระชากร 103 คน ได้ขนาดตวัอย่าง 

71 คน โดยได้ตัวแทนมาจากแต่ละหน่วยงานโดย

จัดสรรอย่างเหมาะสมตามสัดส่วนของจำานวนแต่ละ

เพศของแต่ละหน่วยงาน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยความจงรักภักดีต ่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูลโดยพัฒนา

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา

ค้นคว้า จากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังานบรษิทั ABC 

จำากัด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

สถานภาพ ตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางาน 

เป็นแบบสอบถามปลายปิด จำานวน 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ความจงรักภักดีต่อองค์กร โดย

พัฒนามาจากฮอยและรีส์ (Hoy & Rees, 1974)  

รวม 18 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้าน

พฤติกรรมที่แสดงออก 2) ด้านความรู้สึก 3) ด้านการ

รับรู้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ประเมนิค่า 5 ระดบั โดยมเีกณฑ์การ

ให้คะแนนคอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ที่สุด ค่าคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลำาดับ 

 ส่วนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด (Open– 

ended) เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีจำานวน 1 ข้อ 

คือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำาหรับความจงรักภักดีต่อ

องค์กร 

 อีกทั้งยังทำาการทดสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ 

(Item-Objective Congruence Index: IOC) จาก

ผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 3 ท่าน ซึง่ค่าดชันคีวามสอดคล้อง 

อยู ่ในระหว่าง 0.33-1.00 ผู ้วิจัยได้ดำาเนินการ

ปรับปรุง แก้ไขข้อคำาถามที่มีค่าดัชนี IOC ตำ่ากว่า 

0.50 ตามคำาแนะนำาของผู ้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำา

แบบสอบถามไปทดสอบหาความเชือ่มัน่ (Reliability 

Test) โดยทดลองแจกให้ผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

เป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรม

ผลิตและจำาหน่ายเหล็กเช่นเดียวกับบริษัท ABC 

จำากัด จำานวน 30 คน โดยค่าแอลฟาของคอนบราค  

(Cronbach’s Alpha) ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-0.91 

ซึ่งมีค่าแอลฟา (Alpha) มากกว่า 0.70 ถือเป็นค่าที่

ใช้ได้ ดังนั้นถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความน่า 

เชื่อถือ
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ทำาการแจกแบบ 

สอบถามแก่พนักงานบริษัท ABC จำากัด จำานวน 150 

ชดุ ได้รบัการตอบกลบัจำานวนทัง้สิน้ 144 ชดุ คดิเป็น

อตัราการตอบกลบั (Response Rate) ร้อยละ 96.00 

การใช้แบบสอบถามถอืว่ามคีวามเหมาะสมในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเนื่องจากพนักงานต่างมีเวลาที่จำากัด 

ต้องการเวลาที่การให้ข้อมูลที่กระชับ และตรงจุด

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยความจงรักภักดีต ่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด จะใช้วิธีการวิเคราะห์

ข ้อมูลทางสถิติ โดยแบ่งเป ็นสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

การทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระกัน (Independent 

Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA) ทำาการทดสอบ

รายคู ่ด้วยวิธีผลต่างมีนัยสำาคัญน้อยที่สุด (Least  

Significant Different: LSD) เพื่อค้นหาความ 

แตกต่างของความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในกลุม่ประชากร 

ผลการวิจัย 

 ผลสรุปการศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กร

ของพนักงานบริษัท ABC จำากัด มีดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง  

พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 ส่วนใหญ่มีอายุ 

25-35 ปี จำานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.36 มี

ระดับการศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 70.10 มีรายได้ 

ต่อเดือน 15,000-30,000 บาท มากที่สุด จำานวน 

82 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด จำานวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 61.10 มตีำาแหน่ง

งานอยู่ในระดับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด 

จำานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 และส่วนใหญ่

มีประสบการณ์การทำางานเกินกว่า 5 ปี จำานวน 53 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

 2. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บรษิทั ABC จำากดั ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ดงัตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด  

  ในภาพรวมทั้งหมด

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด 
ในภาพรวมทั้งหมด 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร  S.D. Min Max ระดับความจงรักภักดี
ต่อองค์กร 

1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 3.58 0.446 2.67 5.00 มาก 
2. ด้านความรู้สึก 3.73 0.511 2.17 5.00 มาก 
3. ด้านการรับรู ้ 3.99 0.603 2.00 5.00 มาก 

รวม 3.77 0.464 2.50 4.83 มาก 
 

จากตารางที่  1 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และ ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ตามล าดับ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานแตกต่าง
กัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด แตกต่างกัน ดังนี้  

3.1 อายุ  (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด 

จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

อาย ุ ด้าน
พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.52 
3.59 
3.64 

0.399 
0.448 
0.486 

F = 0.838 0.435 

ด้าน
ความรู้สึก 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.60 
3.71 
3.88 

0.406 
0.541 
0.530 

F = 3.250* 0.042 

ด้านการ
รับรู ้

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.98 
4.05 
3.93 

0.372 
0.576 
0.799 

F = 0.554 0.576 

ภาพรวม 
ต่ ากว่า 25 ป ี

25-35 ปี 
มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.70 
3.79 
3.82 

0.344 
0.463 
0.561 

F = 0.709 0.494 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  2 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีอายุแตกต่างกันมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ผู้วิจัยท าการทดสอบราย
คู่ ด้ ว ย ผ ล ต่ า ง มี นั ย ส า คัญ น้ อ ยที่ สุ ด  ( Least 
Significant Different: LSD)  ดังตารางที่ 3 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากัด มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและ 

รายด้านอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ รองลงมา คือ 

ด้านความรู ้สึก และด้านพฤติกรรมที่แสดงออก  

ตามลำาดับ 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พนักงาน

บริษัท ABC จำากัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง

งาน และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกนั มคีวาม

จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด 

แตกต่างกัน ดังนี้ 

  3.1 อายุ (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังานบรษิทั ABC จำากดั จำาแนก 

  ตามอายุ

หมายเหตุ: * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากดั ทีม่อีายแุตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร

แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้านอย่างไม่มีนัย

สำาคัญ ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมีนัย

สำาคัญ 0.05 ผู้วิจัยทำาการทดสอบรายคู่ด้วยผลต่างมี

นัยสำาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different: 

LSD) ดังตารางที่ 3

หน้า 6 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด 
ในภาพรวมทั้งหมด 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร  S.D. Min Max ระดับความจงรักภักดี
ต่อองค์กร 

1. ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 3.58 0.446 2.67 5.00 มาก 
2. ด้านความรู้สึก 3.73 0.511 2.17 5.00 มาก 
3. ด้านการรับรู ้ 3.99 0.603 2.00 5.00 มาก 

รวม 3.77 0.464 2.50 4.83 มาก 
 

จากตารางที่  1 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และ ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก ตามล าดับ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า พนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานแตกต่าง
กัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด แตกต่างกัน ดังนี้  

3.1 อายุ  (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด 

จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

อาย ุ ด้าน
พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.52 
3.59 
3.64 

0.399 
0.448 
0.486 

F = 0.838 0.435 

ด้าน
ความรู้สึก 

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.60 
3.71 
3.88 

0.406 
0.541 
0.530 

F = 3.250* 0.042 

ด้านการ
รับรู ้

ต่ ากว่า 25 ป ี
25-35 ป ี

มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.98 
4.05 
3.93 

0.372 
0.576 
0.799 

F = 0.554 0.576 

ภาพรวม 
ต่ ากว่า 25 ป ี

25-35 ปี 
มากกว่า 35 ป ี

41 
61 
42 

28.47 
42.36 
29.17 

3.70 
3.79 
3.82 

0.344 
0.463 
0.561 

F = 0.709 0.494 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  2 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีอายุแตกต่างกันมีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ผู้วิจัยท าการทดสอบราย
คู่ ด้ ว ย ผ ล ต่ า ง มี นั ย ส า คัญ น้ อ ยที่ สุ ด  ( Least 
Significant Different: LSD)  ดังตารางที่ 3 

 



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 71

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด  

  ด้านความรู้สึก จำาแนกตามอายุ

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 7  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   
ด้านความรู้สึก จ าแนกตามอายุ 

ด้านความรู้สึก  ต่ ากว่า 25 ปี 25-35 ปี มากกว่า 35 ปี 

ต่ ากว่า 25 ปี 3.60 -   ̅ = -0.11 
p-value = 0.269 

  ̅ = -0.28*  
p-value = 0.013 

25-35 ป ี 3.71 - -   ̅ = -0.17 
p-value = 0.101 

มากกว่า 35 ปี 3.88 - - - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่าพนักงานบริษัท 

ABCจ ากัด ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ระดับการศึกษา (ดังตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จ าแนกตามระดับการศึกษา n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ   ̅ 
(p-value) 

ด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออก 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.33 
3.68 

0.350 
0.443 t = -4.440** -0.35 

(0.000) 

ด้านความรู้สึก ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.51 
3.82 

0.467 
0.502 t = -3.421** -0.31 

(0.001) 

ด้านการรบัรู ้ ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.77 
4.08 

0.617 
0.577 t = -2.843** -0.31 

(0.005) 

ภาพรวม ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.54 
3.86 

0.430 
0.447 t = -3.935** -0.32 

(0.000) 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่  4 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในภาพรวมและรายด้าน 

โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ข้ึนไป มีความจงรัก ภักดีต่ออง ค์กรมากกว่า
พนักงานที่มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในทุกด้าน 

3.3 ต าแหน่งงาน (ดังตารางที่ 5) 
 
  

หมายเหตุ: * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หมายเหตุ: * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากผลการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 

ABC จำากัด ที่มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี มีความจงรักภักดี

ต่อองค์กรด้านความรูส้กึน้อยกว่าพนกังานบรษิทั ABC 

จำากดั ทีม่อีายมุากกว่า 35 ปีอย่างมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05

  3.2 ระดับการศึกษา (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด  

  จำาแนกตามระดับการศึกษา

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 7  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   
ด้านความรู้สึก จ าแนกตามอายุ 

ด้านความรู้สึก  ต่ ากว่า 25 ปี 25-35 ปี มากกว่า 35 ปี 

ต่ ากว่า 25 ป ี 3.60 -   ̅ = -0.11 
p-value = 0.269 

  ̅ = -0.28*  
p-value = 0.013 

25-35 ป ี 3.71 - -   ̅ = -0.17 
p-value = 0.101 

มากกว่า 35 ป ี 3.88 - - - 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีความจงรักภักดี
ต่อองค์กรด้านความรู้สึกน้อยกว่าพนักงานบริษัท 

ABCจ ากัด ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ระดับการศึกษา (ดังตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จ าแนกตามระดับการศึกษา n ร้อยละ  S.D. สถิติทดสอบ   ̅ 
(p-value) 

ด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออก 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.33 
3.68 

0.350 
0.443 t = -4.440** -0.35 

(0.000) 

ด้านความรู้สึก ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.51 
3.82 

0.467 
0.502 t = -3.421** -0.31 

(0.001) 

ด้านการรบัรู ้ ต่ ากว่าปริญญาตร ี
ตั้งแต่ปรญิญาตรีข้ึนไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.77 
4.08 

0.617 
0.577 t = -2.843** -0.31 

(0.005) 

ภาพรวม ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

41 
103 

28.47 
71.53 

3.54 
3.86 

0.430 
0.447 t = -3.935** -0.32 

(0.000) 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่  4 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในภาพรวมและรายด้าน 

โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ข้ึนไป มีความจงรัก ภักดีต่ออง ค์กรมากกว่า
พนักงานที่มีระดับต่ ากว่าปริญญาตรีในทุกด้าน 

3.3 ต าแหน่งงาน (ดังตารางที่ 5) 
 
  



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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  จากตารางที่ 4 พบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความจงรัก

ภักดีต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ในภาพรวมและรายด้าน โดยพนักงาน

ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป มีความ

จงรกัภกัดต่ีอองค์กรมากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัตำา่กว่า

ปริญญาตรีในทุกด้าน

  3.3 ตำาแหน่งงาน (ดังตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังานบรษิทั ABC จำากดั จำาแนก 

  ตามตำาแหน่งงาน

หน้า 8 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด     
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

จ าแนกตามต าแหน่งงาน n ร้อยละ  S.D. สถิติ
ทดสอบ 

  ̅ 
(p-value) 

ด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออก 

ระดับปฏิบัติการ 
ระดับบรหิาร 

120 
24 

83.33 
16.67 

3.59 
3.51 

0.410 
0.597 t = 0.653 0.08 

(0.519) 

ด้านความรู้สึก ระดับปฏิบัติการ 
ระดับบรหิาร 

120 
24 

83.33 
16.67 

3.78 
3.49 

0.490 
0.554 t = 2.590* 0.29 

(0.011) 

ด้านการรบัรู ้ ระดับปฏิบัติการ 
ระดับบรหิาร 

120 
24 

83.33 
16.67 

4.07 
3.61 

0.578 
0.591 t = 3.575** 0.46 

(0.000) 

ภาพรวม ระดับปฏิบัติการ 
ระดับบริหาร 

120 
24 

83.33 
16.67 

3.81 
3.53 

0.440 
0.519 

t = 2.750**
 

0.28 
(0.007) 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่  5 พบว่า พนักงานบริษัท 

ABC จ ากัด ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท ABC จ ากัด ที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กรด้านการรับรู้และด้านความรู้สึกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 

ตามล าดับ  โดยพนัก ง านที่ มี ต าแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติการ มีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่า
พนักงานที่มีต าแหน่งระดับบริหารในภาพรวม  
ด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก  

3 . 4  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ท า ง า น  
(ดังตารางที่ 6) 

 
  

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  *  มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 5 พบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากัด ที่มีตำาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความจงรักภักดี

ต่อองค์กรในภาพรวมและเมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า 

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีตำาแหน่งงาน 

แตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดตีอ่องค์กรด้านการรบัรู้ 

และด้านความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลำาดบั โดยพนกังาน

ที่มีตำาแหน่งระดับปฏิบัติการ มีความจงรักภักดีต่อ

องค์กรมากกว่าพนักงานที่มีตำาแหน่งระดับบริหารใน

ภาพรวม ด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก 

  3.4 ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ก า ร ทำ า ง า น  

(ดังตารางที่ 6)



ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 73

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังานบรษิทั ABC จำากดั จำาแนก 

  ตามประสบการณ์การทำางาน

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 9  

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

ประสบการณ์
การท างาน 

ด้าน
พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ไม่เกิน 3 ป ี
3-5  ป ี

เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.51 
3.56 
3.66 

0.401 
0.462 
0.459 

F = 1.423 0.245 

ด้านความรู้สึก 
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ป ี
เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.58 
3.71 
3.86 

0.437 
0.516 
0.535 

F = 3.430* 0.035 

ด้านการรบัรู ้
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ป ี
เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

4.05 
4.02 
3.93 

0.347 
0.607 
0.741 

F = 0.541 0.583 

ภาพรวม 
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ปี 
เกินกว่า 5 ปี 

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.72 
3.77 
3.82 

0.346 
0.480 
0.526 

F = 0.538 0.585 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  6 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัดที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน
มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและในราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ผู้ วิจัยท าการ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Different: LSD) ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   

ด้านความรู้สึก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ไม่เกิน 3 ปี 3-5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

3.58 - 
  ̅ = -0.13 

p-value  = 0.218 
  ̅ = -0.28**   

 p-value   = 0.010  

3.71 - - 
  ̅ = -0.15 

p-value   =  0.150  

3.86  
 - - 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจากผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีประสบการณ์การท างานเกินกว่า 5 
ปีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึก
มากกว่าพนักงานบริษัท  ABC จ ากัด ที่มี

ประสบการณ์การท างานไม่ เกิน  3 ปีอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. จากแบบสอบถามปลายเปิดมีผู้ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็
ตามค าตอบเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพิจารณาปรับปรุงและข้อเสนอแนะที่ได้จาก

 

-

หมายเหตุ: * มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 6 พบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากดั ทีม่ปีระสบการณ์การทำางานแตกต่างกนัมคีวาม 

จงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและในรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผูว้จิยัทำาการทดสอบรายคูด้่วย

วิธีผลต่างมีนัยสำาคัญน้อยที่สุด (Least Significant 

Different: LSD) ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด  

  ด้านความรู้สึก จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 9  

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ปัจจัยสว่นบุคคล n ร้อยละ S.D. สถิติ
ทดสอบ p-value 

ประสบการณ์
การท างาน 

ด้าน
พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ไม่เกิน 3 ป ี
3-5  ป ี

เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.51 
3.56 
3.66 

0.401 
0.462 
0.459 

F = 1.423 0.245 

ด้านความรู้สึก 
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ป ี
เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.58 
3.71 
3.86 

0.437 
0.516 
0.535 

F = 3.430* 0.035 

ด้านการรบัรู ้
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ป ี
เกินกว่า 5 ป ี

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

4.05 
4.02 
3.93 

0.347 
0.607 
0.741 

F = 0.541 0.583 

ภาพรวม 
ไม่เกิน 3 ป ี

3-5  ปี 
เกินกว่า 5 ปี 

40 
51 
53 

27.78 
35.42 
36.80 

3.72 
3.77 
3.82 

0.346 
0.480 
0.526 

F = 0.538 0.585 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  6 พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัดที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน
มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและในราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ผู้ วิจัยท าการ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Different: LSD) ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                   

ด้านความรู้สึก จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
  ไม่เกิน 3 ปี 3-5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

3.58 - 
  ̅ = -0.13 

p-value  = 0.218 
  ̅ = -0.28**   

 p-value   = 0.010  

3.71 - - 
  ̅ = -0.15 

p-value   =  0.150  

3.86  
 - - 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจากผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 
ABC จ ากัด ที่มีประสบการณ์การท างานเกินกว่า 5 
ปีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึก
มากกว่าพนักงานบริษัท  ABC จ ากัด ที่มี

ประสบการณ์การท างานไม่ เกิน  3 ปีอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4. จากแบบสอบถามปลายเปิดมีผู้ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็
ตามค าตอบเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพิจารณาปรับปรุงและข้อเสนอแนะที่ได้จาก

 

-

หมายเหตุ: ** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ไม่เกิน 3 ปี

3-5 ปี

เกินกว่า 5 ปี



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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 จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจากผลการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า พนักงานบริษัท 

ABC จำากัด ที่มีประสบการณ์การทำางานเกินกว่า 5 

ปีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านความรู้สึกมากกว่า

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีประสบการณ์การ

ทำางานไม่เกิน 3 ปีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

 4. จากแบบสอบถามปลายเปิดมีผู ้ตอบ

แบบสอบถามปลายเปิดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม

คำาตอบเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พิจารณาปรับปรุงและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

และสำาหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป โดยสรปุได้ ดงัตาราง

ที่ 8 

หน้า 10 : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)   

การวิจัย และส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปโดยสรุป ได ้ดังตารางที่ 8 
 
ตาราง 8 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร แนวทางในการแก้ไขอุปสรรค 

อยากให้องค์กรทุกองค์กรตัดสินพนักงานจาก
การปฏิบัติงานจริง มากกว่าค าพูด 
 

องค์กรต่างๆ ควรมีการสร้างมาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจากการปฏิบัติงานที่เป็นจริง 
ไม่ควรตัดสินหรือเช่ือในค ากล่าวต่างๆ ของพนักงานเพื่อ
ความเท่าเทียมกันในองค์กร 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานขององค์กร

ต้องการให้องค์กรทุกองค์กรตัดสินพนักงานจาก
การปฏิบัติงานจริง นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ดังนั้นองค์กรต่างๆควรมีการสร้างมาตรฐาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาก
การปฏิบัติงานที่เป็นจริง ไม่ควรตัดสินหรือเช่ือใน
ค ากล่าวต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมกัน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด ผู้ วิจัยพบประเด็นที่ควร
อภิปราย ดังนี้ 

1. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด จากการศึกษาความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด                           
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า พนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด มีความจงรักภักดีต่อองค์กรใน
ระดับที่ดีแต่ยังไม่ถึงระดับมากที่สดุอาจเนื่องมาจาก
การที่พนักงานบริษัท ABC จ ากัดเกิดการรับรู้ถึง
การดูแล ระบบการบริหารจัดการ ความห่วงใยของ
องค์กร ท าให้เกิดความรู้สึกมีความสุข รักและภูมิใจ
ในการท างานในองค์กร อยากมีส่วนร่วมกับองค์กร 
ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมการเช่ือฟัง การ
ปฏิบัติงานตามค าสั่ งของผู้บัง คับบัญชาอย่าง
เคร่งครัดและเต็มความสามารถส่งผลให้ความ
จงรักภักดีของพนักงานบริษัท ABC จ ากัด อยู่ใน
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ วิภา จันทร์หล้า (2559) 
ได้ศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัท

โตโยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี และ
พบว่าความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโต
โยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย วันใหม่ 
ทิพโอสถ (2558) ที่ได้ศึกษาความจงรักภักดีต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทชาร์พ แอพพลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ในภาพรวมของระดับ
ความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

1.1 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ABC จ ากัด ด้านพฤติกรรมที่
แสดงออกจากความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท ABC จ ากัด อยู่ในระดับมาก อาจ
เพราะพนักงานบริษัท ABC จ ากัดมีการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ ข้ันตอนอย่างเคร่งครัดและเต็ม
ความสามารถอุทิศตนและรักษาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรเป็นประจ า โดยองค์กรจะต้องช่วยพัฒนา
พนักงานดัง Al-Ma'ani (2013) กล่าวว่าการ
ฝึกอบรมพนักงาน และการเพิ่มขีดความสามารถ 
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ในส่วนของการ
ด าเนินการต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การร่วมคิด ร่วมท า                      
ร่วมตัดสินใจ ของบุคลากรหรือเรียกว่าอ านาจร่วม
อีกทั้ง Mehta, Singh, Bhakar and Sinha 
(2010) ยังพบว่า การพัฒนาอาชีพ การสร้าง
แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ วิภา จันทร์หล้า (2559) 
ได้ศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัท
โตโยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี พบว่า 

ตารางที่ 8 สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด

 จากตารางที่ 8 พบว่า พนักงานขององค์กร

ต้องการให้องค์กรทุกองค์กรตัดสินพนักงานจากการ

ปฏบิตังิานจรงิ นีก่อ็าจจะเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ำาให้ความ

จงรักภักดีต่อองค์กรไม่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น

องค์กรต่างๆ ควรมกีารสร้างมาตรฐานในการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากการปฏิบัติงานที่

เป็นจริง ไม่ควรตัดสินหรือเชื่อในคำากล่าวต่างๆ เพื่อ

ความเท่าเทียมกัน 

การอภิปรายผลการวิจัย

 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท ABC จำากัด ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรอภิปราย 

ดังนี้ 

 1. ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษัท ABC จำากัด จากการศึกษาความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของพนักงานบริษัท ABC จำากัด ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก แสดงว่า พนกังานบรษิทั ABC จำากดั  

มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในระดับที่ดีแต่ยังไม่ถึง

ระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจากการที่พนักงานบริษัท 

ABC จำากัดเกิดการรับรู้ถึงการดูแล ระบบการบริหาร

จดัการ ความห่วงใยขององค์กร ทำาให้เกดิความรูส้กึมี

ความสุข รักและภูมิใจในการทำางานในองค์กร อยากมี

ส่วนร่วมกบัองค์กร ก่อให้เกดิการแสดงพฤตกิรรมการ

เชื่อฟัง การปฏิบัติงานตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา

อย่างเคร่งครัดและเต็มความสามารถส่งผลให้ความ

จงรกัภกัดขีองพนกังานบรษิทั ABC จำากดั อยูใ่นระดบั

มากซึง่สอดคล้องกบั วภิา จนัทร์หล้า (2559) ได้ศกึษา

ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า  

โกเซ เอเชยี จำากดั จงัหวดัชลบรุ ีและพบว่าความจงรกั

ภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย 

จำากัด จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่

สอดคล้องกับงานวิจัย วันใหม่ ทิพโอสถ (2558) ที่
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ได้ศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน

บริษัทชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด 

พบว่า ในภาพรวมของระดับความจงรักภักดีต่อ 

องค์การของพนักงานบริษัทชาร์พ แอพพลายแอนซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.1 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ด ้านพฤติกรรมที่

แสดงออกจากความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนกังาน

บริษัท ABC จำากัด อยู ่ในระดับมาก อาจเพราะ

พนักงานบริษัท ABC จำากัดมีการปฏิบัติงานตาม

ระเบยีบขัน้ตอนอย่างเคร่งครดัและเตม็ความสามารถ

อทุศิตนและรกัษาผลประโยชน์ให้กบัองค์กรเป็นประจำา 

โดยองค์กรจะต้องช่วยพฒันาพนกังานดงั Al-Ma’ani 

(2013) กล่าวว่าการฝึกอบรมพนักงาน และการเพิ่ม

ขีดความสามารถ ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ในส่วนของการดำาเนินการต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้การ

ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจ ของบุคลากรหรือเรียก

ว่าอำานาจร่วมอีกทั้ง Mehta, Singh, Bhakar, and 

Sinha (2010) ยังพบว่า การพัฒนาอาชีพ การสร้าง

แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีซึ่ง

สอดคล้องกับผลวิจัยของ วิภา จันทร์หล้า (2559) ได้ 

ศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัท 

โตโยด้า โกเซ เอเชยี จำากดั จงัหวดัชลบรุ ีพบว่า ความ

จงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า โกเซ 

เอเชยี จำากดั จงัหวดัชลบรุ ีด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

อยู่ในระดับมาก

  1.2 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ด้านความรู้สึก จากการ

ศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

ABC จำากัด อยู่ในระดับมาก อาจเพราะพนักงาน

บริษัท ABC จำากัดมีความสุข รักและภูมิใจในองค์กร

รูส้กึเกดิความรูส้กึอยากมส่ีวนร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ

ทำากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย

ของ นิศาชล เรืองชู (2557) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต

การทำางานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กร

ของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึง่ในประเทศไทย  

พบว่า พนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึง่ในประเทศไทย 

มีความคิดเห็นต่อความภักดีในองค์กรด้านความรู้สึก

อยู่ในระดับมาก 

  1.3 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานบริษัท ABC จำากัด ด้านการรับรู้จากการ

ศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

ABC จำากัด ในระดับมาก อาจเพราะพนักงานบริษัท 

ABC จำากัด มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวของ 

ผู้บริหารงานองค์กรเนื่องจากมีระบบบริหารจัดการ

งานที่ดี จึงให้ความเคารพและเชื่อถือในการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร และหัวหน้างาน สอดคล้องกับผลวิจัย

ของ นิศาชล เรืองชู (2557) ที่ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต

การทำางานที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์กร

ของพนกังานธนาคารต่างชาตแิห่งหนึง่ในประเทศไทย  

พบว ่า พนักงานธนาคารต ่างชาติแห ่งหนึ่ งใน

ประเทศไทยมีความคิดเห็นต่อความภักดีในองค์กร

ด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการวเิคราะห์สมมตฐิานทีว่่า พนกังาน

บริษัท ABC จำากัด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง

งาน และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกนั มคีวาม

จงรักภักดีต่อองค์กร แตกต่างกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานจำาแนกตามปัจจัยอายุ ระดับการศึกษา 

ตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางาน ดงัต่อไปนี้ 

  2.1 จำาแนกตามอายุ จากการศึกษา 

พบว่า พนกังานบรษิทั ABC จำากดั ทีม่อีายแุตกต่างกนั

มีความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเพราะ
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พนักงานทุกช่วงอายุต่างมีความรักที่จะทำางานกับ

บริษัท มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เกิดความ

ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของบริษัท และยินดีให้

ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่บริษัทจะดำาเนินการให้

เกิดขึ้น ในด้านความรู้สึกจะเห็นได้ว่าพนักงานบริษัท 

ABC จำากัด ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีความจงรักภักดี

ต่อองค์กรด้านความรูส้กึมากกว่าพนกังานบรษิทั ABC 

จำากัด ที่มีอายุตำ่ากว่า 25 ปี อาจเพราะรู้สึกว่าตนเอง

มีความสำาคัญต่อบริษัท เพื่อนร่วมงานต่างให้ความ

เคารพในความสามารถและความอาวุโสไปพร้อมๆ 

กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จีรนันท์ ดวงคา 

(2551) ได้ทำาการศกึษาเรือ่ง ความภกัดต่ีอองค์กรของ

วิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษา

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำากัด โดย

ผลสรุปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความภักดี

ต่อองค์กรของวิศวกร จำาแนกตามอายุ พบว่า ความ

ภักดีต่อองค์กรของวิศวกรไม่มีความแตกต่างกัน 

  2.2 จำาแนกตามระดับการศึกษา จาก

การศกึษาพบว่า พนกังานบรษิทั ABC จำากดั ทีม่รีะดบั

การศึกษาแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีตอ่องค์กรใน

ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 จะเห็นได้ว่าพนักงานบริษัท ABC 

จำากัด ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปมี

ความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและในทุกด้าน

มากกว่าพนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีระดับการ

ศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี อาจเพราะพนักงานบริษัท 

ABC จำากดั ทีม่รีะดบัการศกึษาตำา่กว่าปรญิญาตรอีาจ

มีความรู้สึกไม่มั่นคงในรายได้ของตนเองเนื่องจากมี

วุฒิการศึกษาที่ตำ่ากว่า ประกอบกับพนักงานบริษัท 

ABC จำากัด มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

มรีายได้ทีเ่หมาะสม มัน่คงกบัตนเอง อกีทัง้ยงัสามารถ

ต่อยอดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในองค์กรได้

รวดเรว็กว่าพนกังานบรษิทั ABC จำากดั ทีม่รีะดบัการ

ศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ ถลัชนันท์ บุตรขุนทอง (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงาน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยทีม่รีะดบัการศกึษา 

ต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน 

  2.3 จำาแนกตามตำาแหน่งงาน จากการ

ศกึษาพบว่า พนกังานบรษิทั ABC จำากดั ทีม่ตีำาแหน่ง 

งานแตกต่างกนั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในภาพรวม 

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ยกเว้นด้านพฤติกรรมที่แสดงออกที่ไม่แตกต่างกัน 

อาจเนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ 

ที่มีในองค์กรมีความแตกต่างกันออกไปบางตำาแหน่ง

งานมีความสำาคัญสำาหรับองค์กรเป็นอย่างมาก เช่น 

งานทางด้านกลยุทธ์ งานทางด้านการผลิต เป็นต้น  

จึงทำาให้ในบางครั้งองค์กรให้ความสนับสนุนแตกต่าง

กนัออกไป แต่พนกังานบรษิทั ABC จำากดั ทีม่ตีำาแหน่ง

งานระดับปฏิบัติการจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร

มากกว่าพนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีตำาแหน่ง

งานระดับบริหาร อาจเพราะในการประกอบการของ

บริษัท ABC จำากัดจะเน้นไปที่สายงานการผลิต ซึ่ง

จะต้องใช้พนักงานในการผลิตเป็นจำานวนมากเพื่อให้

เพยีงพอต่อคำาสัง่ซือ้ของลกูค้า จงึให้การดแูลเอาใจใส่ 

จูงใจพนักงานระดับปฏิบัติการมากเป ็นพิ เศษ  

ส่งผลให้พนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีตำาแหน่ง

งานระดับปฏิบัติการจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร

มากกว่าพนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มีตำาแหน่งงาน

ระดับบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร 

ชืน่แฉ่ง (2553) ได้ทำาการศกึษาการรบัรูค้วามยตุธิรรม

ในองค์การที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของ

พนักงาน พบว่า พนักงานบริษัท พีน่าเฮาส์ จำากัด 
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(มหาชน) และพนักงานบริษัทจินตนาอินเตอร์เทรด 

จำากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำาแหน่งแตกต่างกัน

มีความจงรักภักดีต่อองค์การแตกต่างกัน 

  2.4 จำาแนกตามประสบการณ์การ

ทำางาน จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ABC 

จำากัด ที่มีประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน มี

ความจงรักภักดีต่อองค์กรในภาพรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก 

ไม่ว่าพนกังานบรษิทั ABC จำากดัจะคนเก่าหรอืใหม่ต่าง

มีความมุ่งมั่นในการทำางานให้กับองค์กร มีความสุข 

ในการทำางาน มีความรักที่ได้ทำางานกับองค์กรแห่งนี้ 

แต่ด้านความรู้สึกพนักงานบริษัท ABC จำากัด ที่มี

ประสบการณ์การทำางานเกินกว่า 5 ปีมีความจงรัก

ภกัดต่ีอองค์กรด้านความรูส้กึมากกว่าพนกังานบรษิทั 

ABC จำากัด ที่มีประสบการณ์การทำางานไม่เกิน 3 ปี 

อาจเพราะคนที่ทำางานให้กับองค์กรเป็นระยะเวลา

นานจะเริ่มรู้สึกรักองค์กร เปรียบเสมือนครอบครัว 

รู ้สึกว่าตนเองมีความสำาคัญต่อองค์กร ไม่คิดจะ 

ลาออก และจะทำางานกบัองค์กรไปจนถงึเกษยีณอายุ

ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ จรีนนัท์ ดวงคา (2551) 

ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ความภักดีต่อองค์กรของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษาบริษัท 

เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำากัด โดยผลสรุป

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความภักดีต่อ

องค์กรของวิศวกร จำาแนกตามอายุงาน พบว่า ความ

ภักดีต่อองค์กรของวิศวกรไม่มีความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 ผลการวจิยัพบว่า ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร

ของพนักงานบริษัท ABC จำากัด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้

บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงที่สุดโดย

มุ่งเน้นในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของแต่ละด้าน

เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำาคัญที่จะขับเคลื่อน

องค์กรให้ประสบผลสำาเร็จ และเพื่อเป็นการก่อให้

เกิดการทำางานที่มีคุณภาพควบคู่กับการธำารงไว้ซึ่ง

บคุลากรขององค์กร โดยผูว้จิยัได้ให้ข้อเสนอแนะการ

วิจัย ดังนี้ 

 1. ด ้านการรับรู ้  จากการวิจัยพบว ่า 

พนักงานบริษัท ABC จำากัด มีความจงรักภักดีต่อ

องค์กร ด้านการรับรู ้อยู ่ในระดับมาก แต่ข้อที่ได้ 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อพนักงานทำางานผิดพลาด

หรือบกพร่องผู้บังคับบัญชา และองค์กรจะร่วมกัน 

รบัผดิชอบแทน ดงันัน้ การสร้างให้พนกังานมคีวามจงรกั

ภักดีต่อองค์กรด้านการรับรู้มากยิ่งขึ้นไป องค์กรควร 

ที่จะร่วมรับผิดชอบแทนพนักงานเมื่อเกิดการทำางาน

ที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง ช่วยเหลือให้แนวทางในการ

แก้ไขข้อผิดพลาดให้กับพนักงาน ไม่ควรลงโทษ หรือ

ว่ากล่าวตักเตือน ควรจะให้คำาแนะนำา สร้างความ

รอบคอบให้กับพนักงานเพื่อเป็นเครื่องยำ้าเตือนให้

กับพนักงาน เช่น การให้กำาลังใจ การสอนงานอย่าง

ใกล้ชิด เป็นต้น 

 2. ด ้านความรู ้สึก จากการวิจัยพบว่า  

มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความรู้สึกอยู่ใน

ระดับมาก แต่ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่คิด

จะลาออก และจะทำางานกับองค์กรไปจนถึงเกษียณ

อายุ ดังนั้น การสร้างให้พนักงานมีความจงรักภักดี

ต่อองค์กร ด้านความรู้สึกมากยิ่งขึ้นไป องค์กรควร

ที่จะทำาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำาคัญต่อ

องค์กร เช่น ให้งานสำาคัญ ให้การจูงใจ ให้การดูแล 

ห่วงใยพนักงาน ดูแลพนักงานเปรียบเสมือนคนใน

ครอบครัว เป็นต้น จะทำาให้พนักงานรู้สึกมีขวัญและ

กำาลังใจในการทำางาน ประกอบกับเป็นการสร้างให้
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เกิดความสมดุลระหว่างเวลาการทำางานและการ 

พักผ่อนกับครอบครัวให้กับพนักงาน เมื่อเกิดความ

สมดุลระหว่างงานและเรื่องส่วนตัวของพนักงานก็จะ

ทำาให้พนกังานเกดิความสขุ อยากทีจ่ะอยูก่บัองค์กรไป 

จนกระทั่งถึงวัยเกษียณ 

 3. ด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงออก จากการวจิยั

พบว่า พนักงานบริษัท ABC จำากัด มีความจงรักภักดี

ต่อองค์กร ด้านพฤตกิรรมทีแ่สดงออกอยูใ่นระดบัมาก 

แต่ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความต้องการที่

จะย้ายตามองค์กร เมื่อองค์กรเปลี่ยนสถานที่ตั้งใหม่  

ดงันัน้ การสร้างให้พนกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 

ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมากยิ่งขึ้นไป องค์กรควร

ที่จะทำาความเข้าใจในสาเหตุที่พนักงานไม่ค่อยอยาก

ย้ายตามองค์กรไป อาจมีสาเหตุมาจากการไม่อยาก

ย้ายถิ่นฐาน หรือการเดินทางไม่สะดวก องค์กรควร

ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก  

รถรบัส่งในการไปทำางาน เพิม่เงนิเดอืน หรอืสิง่สนบัสนนุ 

อื่นๆ เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกว่าตนเองมีความลำาบาก

ในการมาปฏิบัติงาน จะทำาให้พนักงานเกิดความ 

พึงพอใจ และอยากจะทำางานกับองค์กรไปตลอด 

แม้ว่าองค์กรจะขยายองค์กรไปยังที่อื่นๆ ก็ตาม  

ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู ้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัย 

ครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. การวิจัยในครั้งนี้มีข ้อจำากัดจากการ

เก็บข้อมูลเฉพาะบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กที่มี

ขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี

การวิจัยความจงรักภักดีของพนักงานของบริษัททั้ง

อุตสาหกรรมเพื่อให้ทราบแนวโน้มของความคิดเห็น

ของแรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆ ว่ามีความคิดเห็น

เช่นไร บริษัทในอุตสาหกรรมนั้นๆ จะได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการป้องกนัและรบัมอืกบัสถานการณ์ที่

จะเกดิขึน้ และเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผูท้ีส่นใจในเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปต่อยอดในการศึกษาในโอกาส 

ต่อไป

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการธำารงรักษา 

การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรให้กับพนักงาน

เพื่อที่จะได้ศึกษาแนวทางในการสร้างความผูกพันให้

กับพนักงานกับองค์กร 

 3. ควรมีการศึกษาความจงรักภักดีต ่อ

องค์กรโดยขยายกลุ่มประชากรในการศึกษาออกไป

ในระดบักลุม่ เช่น กลุม่อตุสาหกรรม กลุม่สถาบนัการ

ศึกษา กลุ่มราชการ เป็นต้น เพื่อขยายกลุ่มประชากร

ให้กว้างขวางขึน้เพือ่ศกึษาความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรที่

มผีลต่อการวางแผนบรหิารจดัการขององค์การเพือ่หา

ข้อสรุปในการธำารงรักษาบุคลากรในองค์กรนั้นๆ  

 4. การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจำากัดในการใช้  

Likert Scale เป็นการวดั ซึง่เป็นการวดัโดยอ้อม อาศยั 

ความรู้สึกและความเห็นเป็นหลัก ดังนั้นงานวิจัยครั้ง

ต่อไปควรใช้วิธีวัดที่ใช้แบบทดสอบที่สามารถคำานวณ

คะแนนที่แน่นอนได้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีก

ทั้งควรเพิ่มการทดสอบแบบนอนพาราเมตริก (Non 

Parametric) ในงานวิจัยครั้งต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงสมบูรณ์โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ส่งเสริม

ให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัย และให้ทุนสนับสนุน

การทำาผลงานวิจัย จนทำาให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จ

สมบูรณ์ด้วยดี ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

มา ณ โอกาสนี้ 
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