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ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความจงรักภักดีต่อองค์กรของ 

พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวเนตรนภา  ทะสา 

บทความ 

 การศึกษาวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ ( ) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) ศึกษาระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความ

จงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใช้ใน

การวิจัยในครังนีคือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการทาํงานกับความ

จงรักภกัดีต่อองค์กร สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ความจงรักภกัดีตอ่องคก์ร 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is 1) Study the level of motivation of the company employee In 

Bangkok  2) Study the level of organization loyalty of the company employee In Bangkok  3) Study the 

relationship between motivation and organization loyalty of the company employee In Bangkok The 

sample consisted of 165 operational employees. The questionnaire was a research tool. The statistics 

used to analyze are frequency, percentage, average, standard deviation. Statistical analysis based on 

Pearson correlation analysis. 

 

Keywords : Motivation, Loyalty to the Organization 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัดว้ยภาระหนา้ทีความรับผิดชอบของพนกังานในองคก์รมีเพิมมากขึนอย่างหลีกเลียง

ไม่ได้ เป็นผลเนืองมาจากองค์กรมีความพยายามต้องการทีจะเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังานใหไ้ดม้ากขึน ทาํใหพ้นกังานในองคก์รเกิดความเครียดและเหน็ดเหนือย จึงนาํไปสู่ปัญหาสําคญั

หลักขององค์กรคือการลาออกจากงานของพนักงาน ในปัจจุบันบริษัทเอกชนแห่งหนึงในเขต

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการบริหารและการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจ

ให้แก่พนกังานมาโดยตลอด จากรายงานการลาออกของพนกังานในปี  พบว่าอตัราการลาออกอยู่ที

ร้อยละ .  ถือว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ทีสูงและเป็นปัญหาสําคัญทีควรแก้ไขเพือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการทาํงานและค่าใชจ่้ายทีเพิมสูงขึนจากการตอ้งหาพนกังานเขา้มาทดแทนกาํลงัคนทีสูญเสียไป 

 ดังนนัผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภกัดีต่อ

องค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าในปัจจุบันมีความสัมพันธ์

สอดคลอ้งกันด้วยปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานในเรืองใดบา้ง เพือนาํผลทีไดไ้ปใชพ้ิจารณาวางแผนกล

ยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร ทาํให้พนักงานในองค์กรเกิดความสุขในการทาํงาน 

นาํไปสู่การเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รทาํใหพ้นกังานไม่ตอ้งการทีจะลาออกจากองคก์ร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 .  เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร          

 . เพือศึกษาระดับความจงรักภกัดีทีมีต่อองค์กรของพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร          

 .  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัในครังนี คือศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิบตัิการของบริษทัเอกชน

แห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ขอ้มูล ณ สิงหาคม ) 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัในครังนีใชวิ้ธีการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางของเครจ

ซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, ) ทีระดับความเชือมนั % กาํหนดค่าความคลาดเคลือนของ

กลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั .  จาํนวน  คน   

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

            

 

 

 

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 

- ดา้นความสาํเร็จในงานทีทาํ 

- ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

- ดา้นลกัณะของงาน 

- ดา้นความรับผิดชอบ 

- ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

(Herzberg, 1959) 

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน 

- ดา้นพฤติกรรมทีแสดงออก 

- ดา้นความรู้สึก 

- ดา้นการรับรู้ 

(Hoy & Rees, 1997) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามโดยศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

เป็นแนวทางนาํมาสร้างขอ้คาํถามในแบบสอบถามเพือให้ตรงประเด็นและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

ของการวิจยั  

 แบบสอบถามทีสร้างขึน แบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี  

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลียนต่อเดือน และอายุงาน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) จาํนวน  ขอ้คาํถามและใหเ้ลือกเพียง  คาํตอบ  

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจ  

ด้าน ) ดา้นความสําเร็จในงานทีทาํ ) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ) ด้านลกัณะของงาน ) ดา้นความ

รับผิดชอบ ) ดา้นความก้าวหน้าในงาน โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) กาํหนดค่าระดบัการตดัสินใจเป็น  ระดบัคือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 

จาํนวน  ขอ้คาํถาม  

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัความจงรักภกัดีทีมีต่อองค์กรของพนักงานประกอบด้วยความ

จงรักภกัดี  ดา้น ) ดา้นพฤติกรรมทีแสดงออก ) ดา้นความรู้สึก ) ด้านการรับรู้โดยแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กาํหนดค่าระดบัการตดัสินใจเป็น  ระดบัคือ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด จาํนวน  ขอ้คาํถาม  

 ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือโดย

การตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

หรือนิยามตวัแปร (IOC) ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานกบัดา้นความจงรักภกัดีทีมีต่อองคก์รอยู่ระหวา่ง .  

- .  และตรวจสอบความน่าเชือถือของเครืองมือไดค้่าความเชือมนัจากค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอ

นบาค (Cronbach's Alpha) ของแบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการทํางานเท่ากับ .  และ

แบบสอบถามเกียวกบัความจงรักภกัดีทีมีต่อองคก์รเท่ากบั .   

 การเก็บรวมรวมข้อมูล ผูวิ้จัยได้แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่างและรับแบบสอบถาม

กลบัคืนมาจาํนวน  ชุด คิดเป็นร้อยละ    
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 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ค่าความถี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และหาค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัย 

 แบบสํารวจส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลียนต่อเดือน และอายุงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง  -  ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉลียต่อเดือนระหว่าง 

,  - ,  บาท และอายงุาน  -  ปี 

 แบบสํารวจส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน พบว่า 

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากจาํนวน  ดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในงานทีทาํ ดา้นความกา้วหน้าในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นลกัณะของ

งาน และดา้นความรับผิดชอบ ตามลาํดบั 

 แบบสํารวจส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า 

ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากจาํนวน  ดา้น โดยเรียงตามลาํดบัจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ ดา้นพฤติกรรมทีแสดงออก และดา้นความรู้สึก ตามลาํดบั 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดี

ต่อองค์กร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์(r) เท่ากับ .  (Sig. = 

. ) เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงมาก 

อภิปรายผล 

 พนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการทาํงานอยู่ในระดบั

มาก ทงันีเนืองมาจากพนักงานมีแรงจูงในการทาํงานเป็นแรงผลกัดันทีจะนําไปสู่จุดมุ่งหมายสําคัญจึง

ส่งผลทาํให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ อุมาภรณ์ บุตรนาํเพชร 

( ) ทีไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ผล
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การศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัมาก เพราะสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดจากความร่วมมือร่วมใจของ

เพือนร่วมงานทีช่วยกนัทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ ทาํให้ไดรั้บความดีความชอบและไดเ้ลือนตาํแหน่ง

ดว้ยความยตุิธรรม 

 พนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่ใน

ระดบัสูงมาก ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุภาพร เท่าบุรี ( ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผล

ต่อความจงรักภกัดีของพนกังานในองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั โตโย-ไทย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังาน บริษทั โตโย-ไทย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร

อยู่ในระดบัมาก เพราะการบริหารงานมีความชัดเจนและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สยาม 

เกิดจรัส ( ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี 

จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังาน บริษทั เอบีซี จาํกดั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เพราะ

พนกังานบริษทัมีความรักและมีความสุขทีไดท้าํงานในบริษทั 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหนึง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ

พนักงานบริษทัเอกชนแห่งหนึง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงมาก ทังนีเนืองมาจากความสําเร็จในงานทีทํา 

ความก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับ ลกัณะของงาน และความรับผิดชอบล้วนเป็นสิงสําคญัที

ส่งผลทาํให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรในระดบัทีสูงมาก สอดคลอ้งกบั จีรภคัร เอนกวิถี ( ) ได้

ท ําการศึกษาวิจัยเรืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน 

กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน ส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดีโดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั เดชพงศ ์โพธิสุวรรณ ( ) ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ในองคก์รภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี

ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในองค์กรภาคเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท ี .  สอดคลอ้งกบั สุพฒันิตย ์ธญัวิริยโยธิน 

( ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัคาํจุนและปัจจยัจูงใจทีมีผลกบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน

บริษทั ฤธา จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
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นบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบมีผลกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที .  

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั องคก์รควรให้กาํลงัใจในการทาํงานแก่พนกังานเมืองานนนัสําเร็จ เช่น 

รางวลั คาํชมเชย เพือให้พนักงานรู้สึกว่างานทีทาํนันมีความสําคญัและมีกาํลงัทีจะทาํงานให้สําเร็จ ให้

โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะให้มีความเชียวชาญมากขึน แม้ว่างานนันจะยากก็ควร

เตรียมการ เช่น การทดลองทาํก่อนปฏิบติังานจริงเพือให้เกิดการเรียนรู้และสามารถแกไ้ขปัญหาทีอาจ

เกิดขึนได ้และควรหาแนวทางสร้างแรงกระตุน้พฤติรรมการแสดงออกของพนักงานให้มากขึน เช่น การ

อบรมสัมมนาในหัวข้อเกียวกับความผูกพนัหรือความจงรักภกัดี เพือให้พนักงานเกิดทัศนคติทีดีต่อ

องคก์รเพิมขนึ 

 ขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเฉพาะส่วนของพนักงานใน

ระดบัปฏิบตัิการ ควรทาํการวิจยัพนกังานในทุกระดบัขององคก์ร เพือให้สามารถทราบถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมทงัองค์กรไดถู้กตอ้งมากยงิขึน 

และควรใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอืนเพิมเติมนอกจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคลเพือทีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยงิขึน 
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