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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานและความจงรกัภักดีต่อองค์กรของ
พนกังาน  โดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงานบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี จ านวน 227 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
แบบสอบถาม  ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และท าการวเิคราะห ์โดยการแจกแจง
ความถี่(Frequency) หาค่ารอ้ยละ( Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช ้t-test และF-test โดย Independent Sample 
t-test ใชก้บัตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร และ One-way ANOVA ใชก้บัตวัแปรอสิระตัง้แต่ 2 ตวัแปร
ขึน้ไป กรณีพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติที่ระดับ 0.05 จะท าการตรวจสอบเป็น
รายคู่ โดยใชสู้ตรตามวธิ ีLSD  (Least Significant Difference)  และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
ดว้ยค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Correlation) เพื่อใช้วดัความสมัพนัธ์
ระหว่างความพงึพอใจในงานและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทัผลติชิน้ส่วนยาน
ยนตแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี   

ผลการวจิยัพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง 31 -40 ปี 
ระดบัการศกึษา  ปรญิญาตร ีอายงุาน 1-3  ปี  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง  15,001-30,000 
บาท  ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และมใีนระดบัมาก
ทีสุ่ด  ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสมัพนัธด์้านเพื่อนร่วมงาน  มคีวามพงึพอใจ
ในระดับมากด้านลักษณะงาน  ด้านโอกาสและความก้าวหน้า  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บงัคบับญัชา และด้านค่าตอบแทน  พนักงานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรโดยรวมมากที่สุด  
และมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรมากทีสุ่ด ด้านดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก และด้านการรบัรู ้ มี
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รมาก ดา้นความรูส้กึ  พนักงานทีม่อีายุ  อายุงานและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนทีแ่ตกต่างกนัม ีความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร โดยรวมแตกต่างกนั  ความพงึพอใจในงานและ



ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานบรษิทับรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ีมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางถงึระดบัสงูมาก 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  และในทางธุรกจิกม็กีารแข่งขนั
กนัอยา่งรนุแรง  การทีอ่งคก์รจะมคีวามสามารถในการแขง่ขนักบัธุรกจิอื่น ๆ ไดต้้องมทีรพัยากร
มนุษยท์ีม่ศีกัยภาพจงึจะสามารถขบัเคลื่อนใหธุ้รกจิด าเนินไปไดต้ามวตัถุประสงคต์ามทีอ่งค์กร
ตัง้เป้าหมายไว้ได้  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์จึงมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อองค์กร การใช้
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีสุ่ด  ผูบ้รหิารจงึต้องเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การจดัสรรบุคลากรให้มคีวามเหมาะสมกบังาน การพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร ตลอดจนการรกัษาบุคลากรใหอ้ยูป่ฏบิตังิานในองคก์รตลอดไป  การสรา้ง
แรงจูงใจให้เกดิความพงึพอใจในงานและมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีององค์กร  ส่งผลให้องค์กร
ด าเนินธุรกิจและเกิดข้อได้เปรยีบสามารถแข่งขนักันได้ในทางธุรกิจได้  (อุทุมพร  รุ่งเรอืง, 
2555) 

 การบริหารทรพัยากรมนุษย์เป็นปจัจยัส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
ผูบ้รหิารจงึต้องเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความพงึพอใจของบุคลากรในองค์กร การทีบุ่คลากรในองค์กร
เกิดความพึงพอใจในงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่จะส่ งผลให้บุคลากรนัน้สร้างสรรค์ผลงานที่มี
ประสทิธภิาพ  เพื่อให้เกดิผลประโยชน์ต่อองค์กร  และเกดิความผูกพนัและความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร  (ไพรชั  ศลิาศร,ี 2559)  

 การที่ผู้บรหิารได้ให้ความส าคญักับการศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรใน
องค์กร  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกว่า องค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ให้
ความส าคัญกับเขา การสร้างความความพึงพอใจในงาน  ท าให้มผีลต่อการจงรกัภกัดีของ
บุคลากรในองคก์ร เป็นการรกัษาทรพัยากรทีม่คีุณค่าใหอ้ยู่กบัองคก์รต่อไป  และเป็นการท าให้
บุคลากรนัน้ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร และบุคลากรจะอยู่ในองค์กรอย่างมี
ความสุข และมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 แนวคดิการพฒันาองคก์รในปจัจุบนัเชื่อว่า การทีค่นมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรมขีวญั
กาลงัใจในการท างาน มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร และมคีวามพงึพอใจในการท างาน จะส่งผลท าให้
สามารถดงึเอาความรูค้วามสามารถทีไ่ดฝึ้กฝนน ามาพฒันาสรา้งประโยชน์ใหก้บัองคก์ร และเป็น
พลงัทีจ่ะสามารถขบัเคลื่อนองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ได้ตามเป้าหมายทีอ่งค์กรตัง้ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ถึงแม้ว่าองค์กรจะได้มีระบบการสรรหาและการคัดเลือก
ทรพัยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างมคีุณภาพจนได้คนเก่งที่มคีวามรู ้ความสามารถสูง ตรงตามต าแหน่ง



เข้ามาท างานในองค์กรแต่หากบุคคลนัน้ขาดความพึงพอใจในการท างาน หรือขาดความ
จงรกัภกัดีต่อองค์กรแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพที่มอียู่ ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ตามความคาดหวงั  (ณัฏฐพนัธ์
เขจรนนัท,์ 2551) 

 ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการท างานและความจงรกัภกัดต่ีอ
องค์กรของพนักงาน  บรษิัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  
จังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อน าข้อมูลที่ได้ร ับไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งหากองค์กรสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานทุกคนที่
ปฎบิตังิานใหก้บัองคก์รมากเท่าไหร ่ พนกังานจะรูส้กึมขีวญัและก าลงัใจพรอ้มทีจ่ะทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพื่อปฎิบตังิานที่มคีุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่ดใีห้กบัองค์กร  ส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมายทีอ่งคก์รตัง้ไว ้  

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.  เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ความพงึพอใจในการท างาน ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

2.  เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการท างาน และระดบัความความจงรกัภกัดขีอง
พนกังานทีม่ต่ีอองคก์ร 

3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในการท างาน และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อายุการท างาน  และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่ต่างกนั  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรที่แตกต่างกนัของพนักงานบรษิัท
ผลติชิน้ส่วนยานยนตแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี

2. ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กับความจงรกัภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน
บรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนตแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากร 

 พนกังานประจ าของบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนตแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  
จงัหวดัปราจนีบุร ี จ านวน 425 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) 



 

2.  ตวัแปรทีศ่กึษา 

2.1 ตวัแปรอสิระ (Indpendent Variable) 
2.1.1. ปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่  เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา  อายุ

งานและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
2.1.2. ความพงึพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน   ดา้นโอกาสและ

ความก้าวหน้า  ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน   ดา้นความสมัพนัธ์
กับผู้บงัคับบัญชา   ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  และด้าน
ค่าตอบแทน 

2.2 ตวัแปรตาม  (Dependent Variadle) 

2.2.1.  ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้น
ความรูส้กึ และ ดา้นการรบัรู ้

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปจัจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในงาน และความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 

2. ท าใหท้ราบความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในการท างาน กบัความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารทรพัยากรมนุษย์ สร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเกดิความพงึพอใจในการท างาน และความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร ส่งผลให้
องคก์รสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน 

พิมประไพ  ศุภรรัตน์ (2550)  ให้ความหมาย  ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง 
ความรูส้กึด ีหรอืมเีจตคตทิางบวกต่อการท างาน มผีลมาจากการทีบุ่คคลไดป้ฏบิตังิานในองคก์ร
นัน้แล้วได้รบัการตอบสนองความต้องการในระดบัที่มคาดหวงัไว้  ความต้องการของบุคคล
พื้นฐาน เช่น การต้องการความยอมรบั ท าให้เกิดความภาคภูมใิจในตนเอง การได้พิสูจน์
ความสามารถ และตอบสนองความตอ้งการจากภายนอก เช่น ไดร้บัค่าตอบแทนจากการท างาน 
ชวีติมคีวามมัน่คงและมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 



วชิยั อุตสาหจติ (2547) ให้ความหมาย ความพงึพอใจในงาน หมายถึง  ความรู้สึก
ทัศนคติของบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรหนึ่งมีความรู้สึกในทางที่ดีกับตัวงาน โอกาส
ความก้าวหน้าในงาน ค่าตอบแทน หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน  
ส่งผลให้มคีวามรู้สกึมคีวามคดิ และแสดงออกทางพฤติกรรมต่อองค์กรและพร้อมที่จะทุ่มเท
แรงกายและแรงใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์ร  

ยงยุทธ เกษสาคร (2544) ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมอีงค์ประกอบ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนและค่าจา้งหรอืรายได ้(Compensation and self) มบีทบาทส าคญัต่อ 
ความพงึพอใจ ในการท างาน เพราะเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการที่จะให้ไดม้าซึ่งความต้องการต่าง 
ๆ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย นอกจากนี้รายไดย้งัเป็นสญัลกัษณ์ของสมัฤทธผิล และเป็นทีม่า
ของบุคคลทีม่คีุณค่าและไดร้บัการยอมรบั 

2. ลกัษณะงานที่ท า (Work itself) เป็นลกัษณะงานที่มบีทบาทส าคญัในการก าหนด 
ความพงึพอใจ คอืความหลากหลาย และการควบคุมวธิกีารท างาน และความสอดคลอ้งของงาน 
โดยทัว่ไปลกัษณะงานทีน่่า พอใจ จะต้องมปีรมิาณความหลากหลายไม่น้อยเกนิไปเพราะจะท า
ให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่วนงานที่มาก เกินไป ก็จะท าให้เกิดความเครยีดของอารมณ์  งาน
โดยทัว่ไปจะให้อ านาจลูกจา้งในการท างานเอง ถ้านายจา้ง เขา้มาควบคุมวธิกีารท างานต่าง ๆ 
ทุกอยา่ง กจ็ะท าใหเ้กดิความไมพ่อใจ 

3. การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) มีผลต่อความพึงพอใจในงาน เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ ระดบัที่สูงขึ้น ท้าทายมากขึ้น มีอิสระมากขึ้น การเลื่อนต าแหน่งมีความ
แตกต่างกนัแต่ละแห่ง เงนิเดอืนเพิม่ มากน้อยต่างกนั ซึง่เรื่องนี้มคีวามส าคญัต่อระดบัผูบ้รหิาร
มากกว่าคนงานทัว่ไป 

4. การบังคับบัญชา (Supervision) ลักษณะของผู้บังคับบัญชามี 2 แบบ ที่มีผลต่อ 
ความพงึพอใจในงาน แบบแรก คอื การใหล้กูจา้งเป็นศูนยก์ลางหรอืใหส้ทิธลิูกจา้งมสี่วนร่วม ใน
การพจิารณา ผูบ้งัคบับญัชาต้องสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยใหก้ารสนับสนุนหรอื ให้
ความสนใจส่วนบุคคล ในแบบทีส่อง ลกัษณะการบงัคบับญัชาต้องมกีารกระจายอ านาจ ในการ
ตดัสนิใจ ใหล้กูจา้งมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ลกูจา้งทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจมผีลต่อความพงึ
พอใจในงานในระดบัทีส่งูขึน้ต่อผูบ้งัคบับญัชาและสภาพการท างาน 

5. ทมีงาน (Team work) การมมีติรภาพในการท างานเป็นทมี และสมัพนัธภาพของ
ผู้ร่วมงาน มผีล ต่อความพงึพอใจในงานของลูกจ้างแต่ละคน บุคคลที่ชอบจะได้มโีอกาสได้
พบปะสนทนากบับุคคลอื่นทีเ่ขา ต้องท างานดว้ย ไม่ชอบงานทีพ่วกเขาต้องแยกออกจากคนอื่น 



ๆ กลุ่มท างานเป็นกลุ่มทางสงัคมของลกูจา้งทีม่ ีการสมาคมกนัอย่างไม่เป็นทางการ บุคคลมกัจะ
มผีูร้ว่มงานเป็นทีป่รกึษาปญัหาของเขาเองและเป็นทีม่าของ ความพอใจ 

6. สภาพบรรยากาศในการท างาน วสัดุ อุปกรณ์ อุณหภูม ิความชืน้ การระบายอากาศ 
แสง และเสยีง ตารางการท างานและความสะอาดของทีท่ างาน ซึง่ทัง้หมดมผีลต่อความพงึพอใจ 
ของงานทัง้สิน้ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

ไพรชั  ศลิาศร ี(2559) ให้ความหมาย  ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร หมายถงึ ความรูส้กึ
ของบุคคลที่ดต่ีอองค์กร มทีศันคติที่ดต่ีอองค์กร ปฏิบตัิงานได้อย่างทุ่มเทและอุทศิตนให้กับ
องคก์ร มคีวามพงึพอใจในการท างาน พอใจในผลงาน วฒันธรรม ตลอดจนรูส้กึรกั และมคีวาม
ผกูพนัต่อองคก์ร และจะปฏบิตังิานอยูใ่นองคก์รต่อไปดว้ยความเตม็ใจ และทุ่มเท 

ศนิกานต ์ ศริศิกัดิย์ศ (2548) ไดใ้หค้วามหมายของ  ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร คอื การ
ทีพ่นกังานในองคก์รรูส้กึว่าตนมคีวามส าคญัต่อองคก์ร รูส้กึว่าตนพึง่พงิกบัองคก์รไดแ้ละมคีวาม 
คาดหวงัว่าจะไดก้ารตอบสนองจากองคก์รโดยพนกังานมสี่วนรว่มกบัองคก์ร 

องคป์ระกอบของความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

กณัณ์ วรีะกรพานิช (2554) ไดจ้ าแนกพฤตกิรรมและความรูส้กึทีเ่ป็นเครื่องชีว้ดัความจงรกัภกัดี
ตามดา้นดงันี้ 

1. ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 

1.1 ความไมอ่ยากยา้ยไปจากองคก์าร 

1.2 ความตอ้งการทีจ่ะยา้ยตามองคก์ารไป เมือ่องคก์รยา้ยไปทีอ่ื่น 

2. ดา้นความรูส้กึ 

2.1 ความรกัทีจ่ะท างานกบัองคก์าร 

2.2 ความพงึพอใจในองคก์าร 

 3. ดา้นการรบัรู ้

3.1 ความเชื่อมมัน่และไวว้างใจในองคก์าร 

3.2 ความเชื่อถอืในผู้บงัคบับญัชา และองค์การแมค้นอื่นจะมปีฏกิิรยิาต่อการ
ตดัสนิใจขององคก์าร 



3.3 ความรู้สกึว่าองค์การและผู้บงัคบับญัชายนิดีรบัผิดชอบแทน เมื่อตวัเอง
บกพรอ่ง 

3.4 ความรูส้กึโดยตรงว่ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัไดม้าจากแหล่งขอ้มลู ดงันี้ 

1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data)  เป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามจ านวน 227  ชุด  ให้พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี ตอบแบบสอบถามในช่วงระยะเวลาทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู 

2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary data)  ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มลูจาก
เอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น เอกสารจากผูว้จิยัท่านอื่นทีไ่ดศ้กึษาไวก่้อนแลว้ รวมทัง้แนวคดิ 
ทฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัความพงึพอใจในกงานและความจงรกัภกัดขีองพนักงานทีม่ต่ีอ
องคก์ร 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการรวบรวมกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 227 ชุด  ข้อมูลใช้ในการศึกษาครัง้นี้  เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศกึษา  อายกุารท างาน  และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ใช้
แบบสอบถามแบบ check list   

ขอ้มลูระดบัความพงึพอใจงานของพนกังาน โดยค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  Rating scale  ตามแนวของ  Likert  ก าหนดระดบัความพงึพอใจในงานทัง้ 6 ดา้นไดแ้ก่ 
ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน และดา้นค่าตอบแทน   

ขอ้มูลระดบัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน โดยค าถามจะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  Rating scale  ตามแนวของ  Likert  ก าหนดระดบัความพงึพอใจในงานทัง้ 3 ดา้น
ไดแ้ก่  ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ดา้นความรูส้กึและดา้นการรบัรู ้

 



การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้สถติิค่าความถี ่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธบิาย
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าเฉลีย่ (Mean)   และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธบิายข้อมูลความพึงพอใจงานและความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงาน
บรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนตแ์ห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี   

การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ในการทดสอบสมมุตฐิานการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความจงรกัภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน ส าหรบัข้อมูลที่
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบ t test (Independent Statistic)   และขอ้มลูที่จ าแนก
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หรอื F-test 
โดยหากพบว่ามคีวามแตกต่างจะท าการเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple comparison) โดยใชว้ธิ ี
Fisher’s Least-Significant Different (LSD)   

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ด้วยค่าสมัประสิทธิ ์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson 
Correlation) เพื่อใชว้ดัความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงานและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร
ของพนักงานบรษิัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดั
ปราจนีบุร ี   

 

สรปุผลการวิจยั 

การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย จ านวน  128 คน  และเป็นเพศหญงิ  จ านวน 99 คน  ซึ่งส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31-
40  ปี จ านวน 119 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 52.4    มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จ านวน 98 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 อายุการท างานระหว่าง 1-3 ปี  จ านวน 60 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 26.4   มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  15,001-30,000  บาท  จ านวน 126 คน  เป็นรอ้ยละ 55.5 

การวิเคราะหข้์อมลูระดบัความพึงพอใจในงาน 

การวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความพงึพอใจในงานบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้าน



ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน และดา้นค่าตอบแทน  วเิคราะหโ์ดยการหาเฉลีย่  �̅� และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า 

ความพึงพอใจในงาน   𝑋 S.D. ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ดา้นลกัษณะงาน 4.06 0.61 มาก 
2. ดา้นโอกาสและความกา้วหน้า 4.06 0.66 มาก 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.21 0.53 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 4.17 0.55 มาก 
5. ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 4.33 0.48 มากทีสุ่ด 
6. ดา้นค่าตอบแทน 4.04 0.64 มาก 
โดยรวม 4.15 0.44 มาก 

ความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจนีบุร ี โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มคี่าเฉลี่ย 4.15เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน      
มคี่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มคี่าเฉลี่ย  4.21และข้อที่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ดา้นค่าตอบแทน มคี่าเฉลีย่ 4.04 

การวิเคราะหข้์อมลูระดบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

การวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทัผลติชิน้ส่วนยาน
ยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่

แสดงออก ดา้นความรูส้กึ และดา้นการรบัรู ้ วเิคราะหโ์ดยการหาเฉลีย่ �̅� และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า 

ความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร   𝑋 S.D. ระดบั 
ความคิดเหน็ 

1. ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 4.27 0.51 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นความรูส้กึ 4.17 0.50 มาก 
3. ดา้นการรบัรู ้ 4.25 0.53 มากทีสุ่ด 
โดยรวม 4.22 0.46 มากทีสุ่ด 

ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานบรษิัทผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย  
4.22  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นพฤตกิรรมที่แสดงออก มี



ค่าเฉลีย่ 4.27 และรองลงมา คอื ดา้นการรบัรู ้มคี่าเฉลีย่ 4.25  และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื 
ดา้นความรูส้กึ  มคี่าเฉลีย่ 4.17 

การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรที่แตกต่างกนั 
ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี ทีม่เีพศต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไมแ่ตกต่างกนั 

พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี ที่มอีายุที่ต่างกันมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรแตกต่างกัน  โดยพนักงานที่มอีายุ     
21-30 ปี มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร แตกต่างจากพนักงานทีม่ ีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 
ปี  

พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี ทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รไมแ่ตกต่างกนั   

พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี ทีม่อีายุการท างานทีต่่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รทีแ่ตกต่างกนั  โดยพนักงาน
ทีม่อีายงุานต ่ากว่า 1 ปี มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างจากพนักงานทีม่อีายุงานมากว่า 15 
ปีขึน้ไป  พนกังานทีม่อีายงุาน 1-3 ปี  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างจากพนักงานทีม่อีายุ
งาน 10-15 ปี และอายุงานมากว่า 15 ปีขึน้ไป  พนักงานที่มอีายุงาน 3-6 ปี  มคีวามจงรกัภกัดี
ต่อองคก์รแตกต่างจากพนกังานทีม่อีายงุาน 10-15 ปี และอายงุานมากว่า 15 ปีขึน้ไป  พนักงาน
ทีม่อีายุงาน 6-10 ปี มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างจากพนักงานที่มอีายุงานมากว่า 15 ปี
ขึน้ไป   

พนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่ต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรที่แตกต่างกนั  โดย
พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรแตกต่าง
จากพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป  พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
15,001-30,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์รแตกต่างจากพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
50,001 บาทขึน้ไป  พนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-50,000 บาท มคีวามจงรกัภกัดี
ต่อองคก์รแตกต่างจากพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป    

 



การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร  

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน ด้านลกัษณะงาน และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า 
(P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.54 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านลกัษณะงาน และความจงรกัภกัดต่ีอ
องค์กร ด้านความรู้สึก  มคีวามสมัพนัธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง  โดยมคี่า       
(P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.43 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านลกัษณะงาน และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า  (P < 0.01)  
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.53 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ดา้นโอกาสและความก้าวหน้า  และความ
จงรกัภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัสงู  โดยมคี่า  (P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.56 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ดา้นโอกาสและความก้าวหน้า  และความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดับสูง  โดยมคี่า  
(P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.52 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ดา้นโอกาสและความก้าวหน้า  และความ
จงรกัภกัดต่ีอองค์กร ด้านการรบัรู ้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า  
(P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.56 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัสงู  โดยมคี่า  (P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.52 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดย
มคี่า  (P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.63 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมี
ค่า  (P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.59 



ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชา  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัสงู  โดยมคี่า  (P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.65 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัผู้บังคบับญัชา  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร ด้านความรู้สกึ  มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดียวกนัในระดบัสูง  
โดยมคี่า  (P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.57 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชา  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดย
มคี่า  (P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.53 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง  โดยมคี่า  (P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.38 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร ด้านความรูส้กึ  มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลาง  โดยมคี่า  (P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.30  

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน  และ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ดา้นการรบัรู ้  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  โดย
มคี่า  (P < 0.01)  และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.22 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านค่าตอบแทน  และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า  
(P < 0.01) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.57 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านค่าตอบแทน  และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นความรูส้กึ  มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า  (P < 0.01) 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.62 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน  ด้านค่าตอบแทน  และความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์ร ดา้นการรบัรู ้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง  โดยมคี่า  (P < 0.01) 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 0.69 

 



การอภิปรายผลวิจยั 

การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั
ผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจนีบุร ี ผู้วจิยัได้น า
ผลสรปุการวเิคราะหน์ ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

ความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 304  จงัหวัดปราจีนบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยเฉพาะด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมคีวามพงึพอใจมากที่สุด การที่พนักงานมเีพื่อนร่วมงานที่คอย
ช่วยเหลอืสนับสนุนในการท างาน  ท าใหพ้นักงานรูส้กึผูกพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานจนไม่อยากยา้ย
ไปท างานที่อื่น  (มณีวรรณ ฉัตรอุทยั, 2540) กล่าวว่า  เพื่อนร่วมงานที่เกื้อกูล โดยทีส่่วนหนึ่ง
ของการท างานนัน้ตอบสนองความต้องการในการตดิต่อสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การที่
มเีพื่อนร่วมงานทีด่ทีีใ่ห้การสนับสนุนส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั เป็นปจัจยัเอื้อให้เกดิความพงึพอใจ
ในงาน    

ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทัง้ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พนักงาน
เตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความรู ้ ความสามารถเพื่อความส าเรจ็ขององคก์ร  พรอ้มทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรไปตลอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มปีระสทิธภิาพให้กบัองค์กรสอดคล้องกบั (ขะธณิยา 
หล้าสุวรรณ, 2545) กล่าวว่า  บุคคลมคีวามเต็มใจและอุทศิตัวอย่างมากต่อองค์กร มคีวาม
ผกูพนั มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ มคีวามตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร ภูมใิจ
และสนับสนุนองค์กร ต่อสู้ปกป้ององค์กรจากผู้ที่ต่อต้าน ตระหนักถงึด้านดขีององค์กร ละเว้น
การกล่าวรา้ยแก่องคก์ร มคีวามเชื่อถอืไวว้างใจและพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืองคก์ร ความเตม็ใจทีจ่ะ
ปฏบิตัติามผู้น า หรอืตามแนวทางขององคก์รอย่างซื่อสตัย ์มกีารกระท าเพื่อส่งเสรมิใหอ้งคก์รมี
ความผาสุก มคีวามปรารถนาและความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่กบัองคก์รต่อไป ถงึแมจ้ะมคีวาม
ขดัแยง้กบัสมาชกิขององคก์ร หรอืแมม้ทีางเลอืกอื่นทีด่งึดูดใจกว่า กไ็ม่ลาออกจากงานซึง่แสดง
ถงึ ความรูส้กึทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งแน่นแฟ้นของบุคคลกบัองคก์ร และมกีารรกัษาสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลกบัองคก์รไวโ้ดยปฏเิสธสิง่ทีม่าท าลายความสมัพนัธอ์นัน้ี  

จากผลการเปรยีบเทยีบความจงรกัภกัดีต่อองค์กรกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จังหวัดปราจีนบุร ี 
พนักงานที่มีอายุ อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความจงรกัภักดีต่อองค์กรที่
แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่าพนกังานทีม่อีายมุากขึน้ มอีายงุานมาก มคีวามรู้และประสบการณ์
ในการท างานท าให้พนักงานเกดิความเชื่อมัน่ในตวัเองว่าได้ท างานอย่างช านาญงาน รวมถงึมี
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น  มีรายได้ที่เพิ่มสูงขี้นในแต่ละปี จึงท าให้พนักงานมีความ



จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร สอดคลอ้งกบั (ขะธณิยา หลา้สุวรรณ, 2545) บุคคลทีม่อีายุมากจะมคีวาม
จงรกัภกดัต่ีอองค์การมากกว่า คนที่มอีายุน้อยเนื่องจากอายุท าให้คนตระหนักถึงทางเลอืกใน
การท างานของตนลดลงโดยปกตคินทีม่อีายุมากขึน้ย่อมมกีารเรยีนรูท้ีม่ากขึน้ มปีระสบการณ์ใน
งานมากขึ้น มตี าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น  และมคีวามพึงพอใจในงานมากขึ้น รวมทั ้งมี
ความรูส้กึว่าการคงอยูใ่นองคก์ารต่อไปเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง  ท าใหม้คีวามสนใจต่อองคก์รอื่นลดลง 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงาน และความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงาน
บรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304  จงัหวดัปราจนีบุร ี พบว่า 
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร และความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธท์ีผ่นัแปรตามกนัในระดบัสูง
ถงึสงูมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ถา้พนกังานมคีวามพงึพอใจในงานสงู ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ก็
จะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   (ถวลัย์ เอื้อวศิาลวรวงศ์, 2547) กล่าวว่า ความจงรกัภกัดต่ีอ
องคก์รว่า เป็นความรูส้กึต้องการทีจ่ะอยู่และไม่อยากไปจากองคก์ร มคีวามรูส้กึรกัใคร่  ซึ่งอาจ
เป็นเพราะองค์กรนัน้มีสิ่งจูงใจบางอย่างที่ท าให้สมาชิกรู้สึกเสียดายที่จะต้องจากองค์กรไป 
นอกจากนี้สมาชกิจะผูกพนัมคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัหน่วยงานและภาระงานที่สมาชกิ
ท างานอยู่ กล่าวคอื พงึพอใจทีจ่ะท าและต้องการให้งานนัน้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร  (รชันี ตรสีุทธวิงษา, 2552) ได้กล่าวว่า ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร เป็นคุณสมบตัิที่
จ าเป็นของสมาชิกในการท างานในองค์กรเน่ืองจากเป็นปจัจยัที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมี
ประสทิธผิล ท าให้บุคลากรท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ผู้ที่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรและมี
ความผูกพนัต่อองค์กรสูงจะปฏบิตังิานได้ดกีว่าผู้ที่มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรต ่าหรอืไม่มเีลย 
นอกจากนี้ องคก์รตอ้งสามารถสรรหาบุคลากรทีม่คีุณภาพเขา้มาเป็นสมาชกิในองคก์รแลว้รกัษา
ให้บุคลากรเหล่านัน้คงอยู่กบัองค์กรนาน ๆ ด้วยการพยายามสรา้งทศันคตคิวามผูกพนัที่ดกีบั
องค์กรใหเ้กดิกบัสมาชกิแต่ละคน เพื่อนาพาให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว ้ 
ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในงาน และความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รจะมี
ความสัมพันธ์กัน  ถ้าพนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ท าแล้ว  ส่งผลให้เกิดความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร ท าใหพ้นักงานมคีวามต้องการทีจ่ะท างานในองคก์รไดอ้ย่างยาวนาน  และ
สรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อองคก์ร 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาพบว่าความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์
แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจนีบุรอียูใ่นระดบัพงึพอใจมาก และพนักงาน
มคีวามพึงพอใจมากในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน



ร่วมงาน  ดงันัน้ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานและด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานและเพื่อนร่วมงานใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื  และในดา้นทีพ่นักงานพงึ
พอใจในระดบัที่มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุด เช่น ดา้นค่าตอบแทน  ผูบ้รหิารควรพจิารณาสวสัดกิารต่าง 
ๆ ทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้เหมาะสม  รวมไปถึงพิจารณาด้านที่โอกาสและ
ความก้าวหน้าในสายงานเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงานที่ปฏบิตังิานด ีเพื่อเป็นการ
รกัษาคนดแีละคนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์รไปนาน ๆ  

จากผลการศกึษาความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานบรษิัทผลติชิ้นส่วนยานยนต์
แห่งหนึ่ง  ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจนีบุร ีพนักงานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร
ในระดบัมากทีสุ่ด  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า การบรหิารงานภายในองคก์รท าใหพ้นักงานเกดิความพงึ
พอใจในงานและท าให้พนักงานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร ไม่อยากยา้ยไปท างานที่องค์กร
อื่น  ผู้บรหิารควรสร้างมาตรฐานของบรษิัทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทัง้ภายในองค์กร และ
ภายนอกองคก์ร  การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างานของพนักงาน 
ท าใหพ้นกังานเกดิความเชื่อมัน่ว่าองคก์รใหค้วามมัน่คงในชวีติใหก้บัพนกังานได้  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความพงึพอใจในงานและความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรบาง
ปจัจยั  ผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะใหม้กีารการศกึษาปจัจยัดา้นอื่น ๆ ที่มผีลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน  และความจงรกัภกัดีต่อองค์กร  และควรมกีารศึกษาปจัจยัที่ที่ผลต่อพนักงานการ
ตดัสินใจลาออกจากงาน  เพื่อศึกษาถึง สาเหตุปญัหาในองค์กร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพฒันา
องค์กร และเพื่อรกัษาคนดีคน คนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน และยัง่ยืน   และผู้วิจยัมี
ขอ้เสนอแนะในการศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างานและความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รใน
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาพฒันา วางแผน และปรบัปรุงองค์กรให้เกดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลต่อไป 
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