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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) ความแตกต่ า งด้ า นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษั ท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี
จากัด จานวน 114 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และทดสอบคือ การวิเคราะห์หาความแตกต่าง T- test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One-way ANOVA) และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยวิธี Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่าพนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นพนักงานชาย อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ทางานในฝ่ายพนักงานฝ่ายบริการธุรกิจและส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่อายุ
งานต่ากว่า 3 ปี ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านความผูกพันกับเพื่อนร่ว มงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับความ
คิดเห็นปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การทางานเพื่อองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่น
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.52 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานที่ 1 เปรียบเทียบความจงรัก ภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ทา รายได้ต่อเดือน อายุงาน พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน และ สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่ประกอบไปด้วย ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ
ด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท พี แ อนด์ พี
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
คาสาคัญ: บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด, ความจงรักภักดี, ความพึงพอใจในงาน
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Abstract

The aims of this research were to study (1) the personal factors that affecting
organizational loyalty of the employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd. and (2) the
relationship between satisfaction in working performance and organizational loyalty of the
employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd. The samples were 114 employees P&P
Electronics Technology Co., Ltd. that were purposively selected. The statistical analysis included Ttest, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation. The results found that most of the employees who
answered the questionnaires were single males, age between 25-30 years, had bachelor degree, and
mostly worked in the business service sector. Also, most of them earned around 20,001 - 30,000
baht with less than 3 years of working experience. The respect in the workplace had the highest
score at 3.95, followed by the welfare and compensation that received very high score at 3.77. Also,
the employers received high level of score at 3.70, but the growth in career path had the moderate
level of score at 3.48. The relationship with workmates had moderate score at 3.39. Moreover, the
organizational commitment received very high score at 3.93, followed by the confidence, goal
acceptance, and organizational values that also had very high score at 3.75. However, the
employee’s desire to remain a member of the organization had high level of score at 3.52. For
hypothesis testing, the hypothesis 1 which comparing the organizational loyalty by considering the
gender, age, marital status, level of education, job department, income, and working experience
found that the differences in the levels of employee’s education could affect the organizational
loyalty. The hypothesis 2 showed that the factors affecting employee’s satisfaction in their jobs
included supervisor, relationship with colleagues, welfare and compensation, respect, and growth in
career path, whereby all of which had the relationship with the organizational loyalty of the
employees from P&P Electronics Technology Co., Ltd.
Keywords: P&P Electronics Technology Co., Ltd., loyalty, job satisfaction

1. บทนา
บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบอุปกรณ์
ทางด้ า นอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ โดยฝี มือ วิ ศ วกรไทย ผลิ ต จั ด
จาหน่าย ติดตั้งระบบและบริการหลังการขายครบวงจร
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ งพอใจสู ง สุ ด แก่ ลู ก ค้ า บริ ษั ท พี
แอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด ได้จัดทาระบบ
เครื่ อ งจั ด ล าดั บ คิ ว อั ต โนมั ติ ป้ า ยอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จอแสดงอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นราย
แรกๆ ในเมืองไทยที่ผลิตภายในประเทศ จัดจาหน่ายและ
ติ ด ตั้ ง ตามภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ เริ่ ม ต้ น จากหน่ ว ยงาน
ราชการ ที่ว่าการอาเภอฯ ธนาคารต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ
ได้ขยายทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และ
ได้เพิ่มเติมในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ปัจจุบันปี

2017 บริษัทฯยังคงวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
อย่ า งต่อ เนื่ องโดยได้ ท าข้ อ ตกลง MOUร่ว มกั บสถาบั น
การศึ ก ษามากมายเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ทาง
เทคโนโลยีต่างๆ โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากร ทั้ง
ระดับช่างเทคนิคและวิศวกรของประเทศไทยเพื่อสร้าง
ความเชื่อ มั่น และรับ ประกั นให้ แก่ ลูก ค้า ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งทีมวิศวกรช่างเทคนิคและ
ศูนย์ภูมิภาคไว้คอยบริการลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
การให้ บริ ก ารครบทุ ก จังหวั ด รวมทั้ งพั ฒ นามาตรฐาน
คุณ ภาพสากลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ การก้ า วเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง
บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด เป็น
อีกองค์ กรหนึ่งที่ก าลั งประสบกั บปัญ หาการขาดแคลน
บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ที่วางไว้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคคลากรมี
การลาออกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณ
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ในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน หัวหน้างานมี
ภาระในการสอนและฝึกงานให้แก่พนักงานใหม่ ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรลดลง
มี ผ ลถึ ง ภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งขององค์ ก รรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆตามมามากมาย
ดังนั้น จากสถานการณ์ที่ ก ล่า วมาข้า งต้น ผู้ วิ จัย ใน
ฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเห็นว่าหากองค์กรมี
บุคลากรที่มีความจงรักภักดีและผูกพันต่อองค์กรสูงแล้ว
ย่อมนาพาองค์กรบรรลุเป้าหมายได้และถ้ามีความเข้าใจ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
แล้ ว ก็ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้มากขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท พี แ อนด์ พี อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยี จากัด เพื่อนาไปเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหาร
องค์กรในการศึกษาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละลดปั ญ หาการ
ลาออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษัทฯ ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาและเปรี ยบเทีย บความแตกต่ างด้า น
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความจงรั กภักดี ต่อองค์ กรของ
พนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท พี แ อนด์ พี อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยี จากัด

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน

ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงาน

4. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานบริษัทพี
แอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัดจ านวน 160
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คน (ข้อมูล ณ 16 พ.ย. 59) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้ ง นี้ สุ่ ม จากประชากรได้ จ านวนไม่ ต่ ากว่ า 114
ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ของ Yamane (1976) จากสูตร

เมื่อ n = จานวนตัวอย่างที่ต้องการ
N = จานวนประชากร
e =ระดั บความเชื่อมั่ นที่ 95%
(0.05%)
สาหรับพนักงานของบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด ปัจจุบันมีพนักงานจานวน 160 คน
กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หรือ 0.05
160
แทนค่าสูตร n =1+160x(0.05)
=114
การเก็ บ ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี เ ก็ บ แบบสอบถามอย่ า งง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่างๆ และเพิ่มจานวนแบบสอบถามจากค่าที่
คานวณได้จากเกณฑ์ของ Yamane (1976) เป็นจานวน
114 ตัวอย่าง

5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ลั ก ษณะ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของของพนักงาน บริษัท
พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด ได้แก่ เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ สถานภาพ ตาแหน่ง โดยเป็น
แบบสอบถามที่มีการกาหนดให้เลือกคาตอบ โดยใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทนามกาหนด (Nominal Scale)
และข้อมูลประเภทสเกลลาดับ (Ordinal Scale)
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน ข้อมู ล
ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน ประกอบไปด้ ว ย ด้ า น
ลักษณะงาน ด้านรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงานโดยมีระดับการวัด
ตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale)
ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของ
พนักงาน ข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน

4

ประกอบไปด้วย ความเชื่อมั่ น การยอมรับเป้าหมายและ
ค่า นิ ย มขององค์ก าร ความพยายามอย่า งเต็ มที่ ใ นการ
ทางานเพื่อองค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การโดยมีระดับการวัดตัวแปร
แบบอันตรภาคชั้น (Interval scale)

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
(Descriptive Research) และการวิ จัย เชิ งส ารวจ
(Survey Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์
พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด โดยแบ่งลักษณะการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท พีแอนด์พี
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน
มกราคม - มีนาคม 2560) จานวน 114 ฉบับ
2) แหล่ งทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ได้จ าก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี้
2.1) วารสารต่างๆ และอินเตอร์เน็ต
2.2) หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใ น ก า ร วิ จั ย ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามทั้ งหมดด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
ประมวลผลด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลและวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ ตอ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม โ ด ย กา ร แ จ กแ จ งค วา ม ถี่
((Frequency) และคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
แล้วนามาเสนอในรูปของตาราง และความเรียง
2) ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน ข้อมูลความ
พึงพอใจของพนัก งาน ประกอบด้ว ย ด้ านลั กษณะงาน
ด้านรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยมีระดับการวัดตัว
แปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) และทาการ
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คานวณหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) กาหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย ค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงาน
ระดับน้อย
1.0- 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานใน
ระดับน้อยที่สุด
3) ข้อมูลความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน
ข้อมูลความภักดีต่อองค์การของพนักงาน ประกอบไปด้วย
ความเชื่ อ มั่ น การยอมรั บ เป้ า หมายและค่ า นิ ย มของ
องค์ ก าร ความพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการท างานเพื่ อ
องค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์การโดยมีระดับการวัดตัวแปรแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval scale) และทาการคานวณหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) กาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงาน
ในระดับน้อย
1.0 - 1.49 หมายถึง ความจงรักภักดีของพนักงานใน
ระดับน้อยที่สุด

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
วิธีการทางสถิติ ดังนี้
8.1 สถิติพื้นฐาน
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
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3) ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS
for Window ในการคานวณ
8.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α– Coefficient)
8.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1) การหาค่าที (T-test)
2) การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One-way ANOVA)

9. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่า ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐาน ทั้ง 2 ข้อ
โดยมี ก ารใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ จั ย จะใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบหาความ
แตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2
กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (Ftest) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance: One-way ANOVA) การ
รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ซึ่งได้แก่ จานวน และค่าร้อยละ (Percentage)
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานฯมาทา
การวิเคราะห์เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปเป็นการจาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ทางาน
รายได้ต่อเดือน และอายุงาน ผลการวิเคราะห์ดังแสดง
รายละเอียดตามตารางและภาพ
1) ข้อมูลด้านเพศของพนักงาน
ตารางที่ 1 จานวน และค่าร้อยละของพนักงาน จาแนก
ตามสถานภาพด้านเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
76
66.45
หญิง
38
33.55
รวม
114
100
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จากตารางที่ 1 พนั ก งานที่ ต อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นพนักงานชาย จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ
66.45 และพนักงานหญิง จานวน 38 คิดเป็นร้อยละ 33.55
2) ข้อมูลด้านอายุของพนักงาน
ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละ ของพนักงาน จาแนก
ตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
25 – 30 ปี
41
36.13
31 – 35 ปี
27
23.87
36 – 40 ปี
24
21.29
41 – 45 ปี
9
7.74
46 – 50 ปี
7
6.45
51 ปี ขึ้นไป
5
4.52
รวม
114
100
ตารางที่ 2 จ านวนและค่ า ร้ อ ยละ ของพนั ก งาน
จาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 36.13 รองลงมาได้แก่ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ
23.87 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 4.52 ตามลาดับ
3) ข้อมูลด้านสถานภาพของพนักงาน
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละ ของพนักงาน จาแนก
ตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
โสด
72
63.22
สมรส
42
36.78
รวม
114
100
ตารางที่ 3 จ านวนและค่ า ร้ อ ยละของพนั ก งาน
จาแนกตามสถานภาพ ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 63.22 และสถานภาพสมรส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
36.78 ตามลาดับ
4) ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของพนักงาน
ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของพนักงานจาแนก
ตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ปริญญาตรี
104
91.61
ปริญญาโท
9
7.74
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ตารางที่ 4 จานวนและค่า ร้อยละของพนัก งานจาแนก
ตามระดับการศึกษา (ต่อ)
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ปริญญาเอก
1
0.65
รวม
114
100
ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของพนักงานจาแนก
ตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 91.61 รองลงมาการศึกษาปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 7.74 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก
คิดเป็นร้อยละ 0.65 ตามลาดับ
5) ข้อมูลด้านฝ่ายงานของพนักงาน
ตารางที่ 5 จานวน และค่าร้อยละของพนักงานจาแนก
ตามฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน
จานวน
ร้อยละ
ฝ่ายบริการธุรกิจ
36
31.61
ฝ่ายขาย
19
16.77
ฝ่ายวิศวกร
27
23.87
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
15
13.56
ฝ่ายผลิต
16
14.19
รวม
114
100
ตารางที่ 5 จานวนและค่าร้อยละของพนักงานจาแนก
ตามตามฝ่ายงาน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายบริการธุรกิจ
คิดเป็นร้อยละ 31.61 รองลงมา ฝ่ายวิศวกร คิดเป็นร้อย
ละ 23.87 และน้อยที่สุด คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจ คิด
เป็นร้อยละ 13.56 ตามลาดับ
6) ข้อมูลด้านรายได้ต่อเดือนของพนักงาน
ตารางที่ 6 จานวนและค่าร้อยละของพนักงานจาแนก
ตามรายได้ต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท) จานวน
ร้อยละ
15,000 – 20,000
26
22.58
20,001 – 30,000
34
29.68
30,001 – 40,000
27
23.87
40,001 – 50,000
15
12.90
50,001 – 60,000
5
4.52
60,000 บาท ขึ้นไป
7
6.54
รวม
114
100
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ตารางที่ 6 จ านวนและค่ า ร้ อ ยละของพนั ก งาน
จาแนกตามตามรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ 20,00130,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.68 รองลงมารายได้
30,001-40,000 บาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.87 และน้ อ ย
ที่สุด คือรายได้ 50,001-60,000 คิดเป็นร้อยละ 4.52
ตามลาดับ
7) ข้อมูลด้านอายุงานของพนักงาน
ตารางที่ 7 จานวนและค่าร้อยละ ของพนักงานจาแนก
ตามอายุงาน
อายุงาน (ปี)
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 3 ปี
60
52.26
3-5
15
12.90
6–8
12
10.32
9 - 11
21
18.06
11 ปีขึ้นไป
7
6.45
รวม
114
100
ตารางที่ 7 จ านวนและค่ า ร้ อ ยละของพนั ก งาน
จาแนกตามอายุงาน ส่วนใหญ่อายุงานต่ากว่า 3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 52.26 รองลงมาอายุงาน 9 -11 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.06 และน้อยที่สุด คือ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามลาดับ

10. สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1) พนัก งานที่ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พนักงานชาย อายุ 25-30 ปี ขึ้นไป สถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางานในฝ่ายพนักงานฝ่าย
บริการธุรกิจและมีรายได้ 20,001-30,000 บาท และอายุ
งานต่ากว่า 3 ปี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ระดับความคิดเห็นของพนักงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือด้านสวัสดิการ
และค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยมี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย เท่า กั บ 3.77 ด้า นผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
มีร ะดั บ ความคิ ดเห็น อยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่า คะแนน
เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.70 ด้านความก้ าวหน้าในการทางาน
มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค่ า
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้านความผูกพันกับเพื่อน
ร่วมงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร
ระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์กรอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ ด้านความ
เชื่อมั่น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้าน
ความปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะคงเป็ น สมาชิ ก ของ
องค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 เปรี ยบเทีย บความจงรั กภั กดี ต่ อ
องค์กร ของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด โดยจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ฝ่ายงานที่ทา รายได้ต่อเดือน อายุงาน
พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด สรุปผลแล้วแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นความพึ งพอใจในงานที่
ประกอบไปด้วย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านความผูกพันกับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการ
ทางานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี
จากัด โดยสรุปผลแล้วว่าถ้ามีปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
งานเพิ่มขึ้น หรือลดลง ก็จะส่งผลให้ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแนวทางเดียวกัน

11. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
งานที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นความ
ผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า
ในการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท พี แ อนด์ พี อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยี จ ากั ด ดั ง นั้ น หมายความว่ า ถ้ า ปั จ จั ย ด้ า น
ผู้บังคับบัญชา ด้า นความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน ด้า น
สวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ และด้านความก้ าวหน้า ในการทางานมีค่าความพึ ง
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พอใจสูงขึ้น จะทาให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
มากขึ้น แต่ถ้าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีค่าความพึงพอใจต่า
จะส่ งผลให้ พ นัก งานไม่ มีค วามจงรั ก ภั กดี แ ละอยากจะ
ลาออกจากบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิสา
ดารงสกุลวงษ์ (2557) [7] ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอก
หนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ไฮค์ จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 9
ด้ า น คื อ ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารงาน , ด้ า น
ผู้บังคับบัญชา, ด้านเพื่อนร่วมงาน, ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ, ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, ด้าน
ผลตอบแทนและรายได้, ด้านโอกาสและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน, ด้านความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และ
โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ แนวโน้ ม การลาออกจากงานของ
พนั ก งานบริ ษั ท อิ น เตอร์ ไ ฮค์ จ ากั ด (มหาชน) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) [2] ศึกษาเรื่องความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กใน
ส่วนปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยความพึง
พอใจในการทางาน พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ
ความจงรั กภัก ดีต่อองค์ก รของพนั กงานที่มีต่ อธนาคาร
พาณิ ช ย์ ข นาดเล็ ก ในส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2557) [1] ที่ทาการ
วิ จั ย ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น โดย
พบว่ า สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทน ด้ า นการได้ รั บ การ
ยอมรับ นั บ ถือ และด้ านความก้ าวหน้ าในการท างานมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร ท าให้
บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจสู งและมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
องค์กรมากขึ้น
ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็นปัจจัย
หนึ่ งขององค์ ป ระกอบส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความภักดีในองค์กรและความสุขในการทางานตามทฤษฎี
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน พรพินิจ วงศ์สุนา,
2558) [4] ที่ กล่ าวว่ า ความมั่ น ใจในตนเองในเรื่ อ งของ
ความสามารถความรู้และความสาคัญในตัวของตนเอง
รวมทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่นในสังคมหรืออยากที่จะให้บุคคลอื่นสรรเสริญนับ
หน้าถือตาซึ่งเป็นความต้องการขั้นที่ 4 ของทฤษฎีลาดับ
ขั้ น ความต้ อ งการเช่ น เดี ย วกั บ ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก
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(Herzberg, 1950 อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2558) [5]
ที่ ก ล่ า วว่ า การให้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น และการให้
อานาจบารมีมากขึ้น
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร ของพนักงาน
บริษัทฯ ต่างกัน ซึ่งพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่าจะมี
ความจงรักภักดีมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของจุไรรัตน์ แซ่เตียวและ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555) [2] ศึกษาเรื่องความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์
ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานธนาคารมี เ พี ย งปั จ จั ย ด้ า น
การศึกษา และอายุงานเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันต่อ
ความจงรั กภัก ดีต่อองค์ก รของพนั กงานที่มีต่ อธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ

12. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง จะเป็นพนักงานที่
มีความรู้และความสามารถ ดังนั้นทาให้พนักงานเหล่านี้
มักจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้อย เนื่องจากสามารถ
ที่จะย้ายไปทางานที่ไหนก็ได้ เพราะมีความต้องการจาก
บริ ษั ท อื่ น ๆ ดั งนั้ น ถ้ า บริ ษั ท พี แ อนด์ พี อิ เ ลคทรอนิ ก ส์
เทคโนโลยี จากัด มีพนักงานทีม่ ีการศึกษาสูงหรือมีความรู้
ความสามารถควรที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
2. บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
ควรจะสร้างปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานที่ประกอบไป
ด้ ว ย ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นความผู ก พั น กั บ เพื่ อ น
ร่วมงาน ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะทาให้พนักงานเกิด
ความภักดีมากที่สุด ลดปัญหาการลาออกของพนักงาน
ทาให้ต้นทุนในการสรรหาพนักงานใหม่ลดลง

13. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งถัดไป
เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถขยายต่อไป
ในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ แ ละปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท พี แ อนด์ พี อิ เ ลคทรอนิ ก ส์

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561

เทคโนโลยี จ ากั ด ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. การศึกษาครั้งถัดไปผู้วิจัยควรจะทาการศึกษาเชิง
คุณภาพควบคู่ไปด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
การศึกษา
2. การศึ ก ษาครั้ ง ถั ด ไปผู้ วิ จั ย ควรจะท าการศึ ก ษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่ อความจงรักภักดีต่อองค์ก ร
ระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ
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