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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัย                
ดานตัวกระตุนและปจจัยการบํารุงรักษากับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรโรงเรียนเอกชน   
สายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจาก 17 โรงเรียน จํานวน 292 คน                        
ใชแบบสอบถามและวิเคราะหโดยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ 
Chi-Square  

ปจจัยมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของบุคลากรดังน้ี 1) ผูตอบแบบสอบถามมี                
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดในดานความประสบความสําเร็จ 
รองลงมาคือ ดานโอกาสความกาวหนา ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ดานลักษณะงาน 
และดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ และมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษาในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุดในดานความม่ันคงในการทํางาน รองลงมาคือ ดานนโยบาย การบริหาร                         
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ดานการบริหารจัดการ 
การบังคับบัญชา และ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมติฐาน พบวา 
ปจจัยดานตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ และดาน
โอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร และปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานนโยบาย การบริหาร ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
และดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร  
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study between the Motivation Factors 
and Hygiene Factors Relating to Loyalty of Private School’s Employees in Muang 

District, Lampang Province. Data were collected from 17 schools with total of 292 
respondents. The instrument was a questionnaire. Analysis was done by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square tests. 

The research findings were as followed: 1) The respondents rated motivation  
factors in the following order: success, advancement, peer acceptance, nature of 
work, and responsibility; hygiene factors in the following order: job security, 
management policies, work conditions, relationships with peers, management and 
command, pay and benefits.2) Results of hypothesis testing were as followed. 
Motivation factors: success, nature of work, responsibility, and advancement were 
correlated with employees’ loyalty. Hygiene factors: management policies, 

management and command, pay and benefits, and job security were correlated with 
employees’ loyalty.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

การบริหารงานในองคกรท้ังหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหประสบความสําเร็จบรรลุ
ถึงเปาหมายนั้น จําเปนตองอาศัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการบริหาร  คือ บุคคล เงิน วัตถุดิบและวิธีการ                      
ซ่ึงบุคคลถือไดวามีความสําคัญ จึงมีความจําเปนอยางมากในการบริหารงาน เพราะมนุษยถือไดวาเปน
สิ่งท่ีมีคาท่ีสุดในองคกร ไมวาจะเปนการจัดหา การใชทรัพยากร เงินหรือวัสดุอุปกรณตางๆ หากมี
บุคลากรท่ีดี มีความรู ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติท่ีดีตอองคกรปจจัยอ่ืนๆท่ีดีก็จะตามมา องคกร
นั้นกจ็ะสามารถขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550 โรงเรียนเอกชนสายสามัญหมายถึงสถานศึกษาเอกชนท่ีจัด
การศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบที่ไมใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน, 2550) หากโรงเรียนเอกชนสายสามัญมีบุคลากรท่ีคุณภาพ ก็จะทําใหโรงเรียนเอกชนสาย
สามัญมีคุณภาพท่ีดีดวย ดังน้ันผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสายสามัญควรคํานึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหกับบุคลากร โดยมีปจจัยตางๆท่ีเปนส่ิงจูงใจและสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากร ไมวาจะเปน
ความสําเร็จในการทํางาน ความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบัติ  การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา การมีลักษณะงานท่ีนาสนใจ การจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสม สวัสดิการที่ดี เปน
ตน ส่ิงเหลาน้ีสามารถกระตุนสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรได และยังสรางความจงรักภักดีตอ
องคกรใหกับบุคลากรมีความรักท่ีจะทํางานในองคกร 

ในปจจุบันพบวามีบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสายสามัญลาออกในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน                    
ความจงรักภักดีของบุคลากรจึงมีความสําคัญตอการจัดการโรงเรียนเอกชนสายสามัย เพราะหาก
บุคลากรไมอยากลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร ก็จะสงผลใหโรงเรียนก็จะมีภาพลักษณ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดคาใชจายตางๆ เชน การอบรมบุคลากรเพ่ือมาทดแทน
บุคลากรท่ีลาออกไป เปนตน 
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ดังน้ัน ผูวิจัยจึงศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีตอองคกรของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยนําปจจัยตางๆ ทั้งดาน
ตัวกระตุนและดานการบํารุงรักษาเขามาในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือจะไดนําขอมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ี
มาเปนแนวทางใหโรงเรียนเอกชนสายสามัญนําไปพัฒนาในการบริหารบุคลากร เพ่ือรักษาใหบุคลากร
ที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกรนานท่ีสุดและทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานตัวกระตุนกับความจงรักภักดีตอองคกรของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการบํารุงรักษากับความจงรักภักดีตอองคกรของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีศึกษาความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง โดยแยกปจจัยดานตัวกระตุนท่ีประกอบดวย ความประสบความสําเร็จ การไดรับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีทํา ความรับผิดชอบในการทํางาน โอกาสความกาวหนา และปจจัย
ดานการบํารุงรักษาประกอบดวย นโยบายการบริหาร การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ความม่ันคงในการทํางานและ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไดแก 
บุคลากรครู และพนักงานจากโรงเรียนเอกชนสายสามัญ จํานวน 17 โรงเรียน ดังน้ี 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
2. โรงเรียนอรุโณทัย 
3. โรงเรียนประชาวิทย 
4. โรงเรียนมัธยมวิทยา 
5. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 
6. โรงเรียนไตรภพวิทยา 
7. โรงเรียนวิชชานารี 
8. โรงเรียนพินิจวิทยา 
9. โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง) 
10. โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร  
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11. โรงเรียนลําปางวิทยา  
12. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา 
13. โรงเรียนอนุบาลทิวฟา  
14. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง  
15. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ  
16. โรงเรียนมัธยมศาสตร  
17. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร่ี  

 

(ที่มา: กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 , 
2557) 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเร่ิมตนทําการวิจัยต้ังแตเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือน
ตุลาคม 2557 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร 

 2. ปจจัยดานการบํารุงรักษาขององคกรมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1.  โรงเรียนเอกชนสายสามัญสามารถทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของ
บุคลากรท่ีมีตอโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 
 2.  โรงเรียนเอกชนสายสามัญสามารถนําเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรเพ่ือความพึงพอใจ
ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพ่ือใหเขาใจความหมายในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีตรงตามความมุงหมายของการศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
จึงจัดใหมีนิยามศัพท ดังตอไปนี้ 

การไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรับการยอมรับจากผลท่ี
ทํางานสําเร็จ ทําใหคนยกยองช่ืนชม 

การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรูสึกวาผูบริหารหรือหัวหนาได
คอยดูแลสอนงานและมอบหมายใหทํางานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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การประสบความสําเร็จ หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกทํางานตรงไปตามเปาหมาย
และสําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี 
 การรับรู หมายถึง คานิยม ความเชื่อท่ีบุคคลไดยึดถือในองคกร 

ความจงรักภักดี  หมายถึง การไมอยากจากไปไหน มีความรูสึกรักในองคกร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําให
แสดงออกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคกร ถามีความจงรักภักดีท่ีมีตอองคกรมาก แนวโนม
อัตราการลาออกก็จะนอยลง 

ความม่ันคงในการทํางาน  หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกม่ันคงในงานท่ีทํา 
ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกในการรับผิดชอบตนเองในการทํางาน

และรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา   
 ความรูสึก หมายถึง อารมณความรูสึกท่ีเกิดจากความชอบหรือไมชอบท่ีบุคลากรมีตอองคกร 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึก ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือน
รวมงานในองคกร 

คาตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกวาไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

นโยบาย การบริหาร หมายถึง การท่ีบุคลากรจะมีความรูสึกวาฝายบริหารมีการส่ือสารกับ
บุคลากรเปนอยางดีทําใหไดรูถึงนโยบายขององคกรท่ีทํางานอยูและเปาหมายอยางชัดเจน 

บุคลากร หมายถึง ครู และพนักงานท่ีมีหนาท่ีดานการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสาย
สามัญ จํานวน 17 โรงเรียน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ปจจัยดานการบํารุงรักษา หมายถึง ปจจัยท่ีเปนส่ิงท่ีชวยใหบุคลากรยังคงทํางานอยูและยัง
สามารถรักษาไมใหออกจากท่ีทํางาน ไดแก นโยบาย การบริหาร การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 
คาตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ความม่ันคงในการทํางาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ปจจัยดานตัวกระตุน หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือ
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในดานของการทํางานทําใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและทําใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก การประสบความสําเร็จ การไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสความกาวหนา 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก หมายถึง การตอบสนองออกมาโดยแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง 
ซ่ึงอาจจะมาจากทัศนคติของบุคคลทําใหเกิดพฤติกรรมข้ึน  

โรงเรียนเอกชนสายสามัญ หมายถึง โรงเรียนสายเอกชนสามัญในอําเภอเมือง จํานวน 17 
โรงเรียน ในจังหวัดลําปาง ไดแก โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง โรงเรียนอรุโณทัย โรงเรียนประชาวิทย 
โรงเรียนมัธยมวิทยา โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี โรงเรียนไตรภพวิทยา โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียน



 5 

พินิจวิทยา โรงเรียนผดุงวิทย (วัดศรีบุญเรือง) โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร โรงเรียนลําปางวิทยา โรงเรียน
อนุบาลพินิจวิทยา โรงเรียนอนุบาลทิวฟา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง โรงเรียนนานาชาติ
อังกฤษแหงภาคเหนือ โรงเรียนมัธยมศาสตร และโรงเรียนนานาชาติแครนเบอร่ี  

ลักษณะงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีไดรับมอบหมายนั้นนาสนใจ 
อยากท่ีจะทํางานน้ัน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ส่ิงท่ีอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในองคกรท่ีทําให
บุคลาการรูสึกมีความสุขและสะดวกสบายในการทํางาน 

โอกาสความกาวหนา หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู
ซ่ึงอาจจะหมายถึงเล่ือนข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึน หรืองานน้ันสงผลดีตอการพัฒนาในงานท่ีทํา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิจัยน้ีไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสายสามัญอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ 

 2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความจงรักภักดีตอองคกร 

 3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ 
 ความหมายของการจูงใจ 

 การจูงใจ หมายถึง สิ่งท่ีเปนตัวกระตุนในจากส่ิงเราตางๆ ทําใหเกิดความตองการจึงเกิด               
การผลักดันใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคนั้น (กรองกาญจน ทองสุข, 2554) 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg)  

 Hertzberg, Mausner, & Synderman  (1959 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554)                

เนนการอธิบายและใหความสําคัญกับสองปจจัยไดแก ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factor) 

และปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factor) ทั้งสองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงาน 
เฮอรซเบอรกไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณความพอใจและไมพอใจทํางานของนักบัญชีและวิศวกร
จํานวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปวาความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของคนมี
ความแตกตางกัน คือ การท่ีบุคคลพอใจในงาน ซ่ึงไมไดแปลวาบุคคลน้ันจะมีแรงจูงใจในงานเสมอ              
แตบุคคลใดมีแรงจูงใจในการทํางานแลว บุคคลเหลานั้นก็จะต้ังใจทํางานใหเกิดผลดีได จึงแสดงใหเห็น
วาจากการศึกษาผลของปจจัยท้ังสองตัว คือ ดานตัวกระตุนและการบํารุงรักษาตอเจตคติงานของ
บุคคล 

 ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจท่ี
เก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในดานของการทํางานทําใหงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนและทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวยดังน้ี 
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1.  การสัมฤทธิ์ผลการประสบความสําเร็จในงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึก
ทํางานตรงไปตามเปาหมายและสําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี 

 2.  การไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน หมายถึงการท่ีบุคลากรไดรับการยอมรับจากผลท่ี
ทํางานสําเร็จ ทําใหคนยกยองช่ืนชม 

 3.  ลักษณะเน้ืองาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีไดรับมอบหมายน้ัน
นาสนใจ อยากท่ีจะทํางานน้ัน 

 4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกในการรับผิดชอบตนเองในการ
ทํางานและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา 

5.  โอกาสความเจริญกาวหนา หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ที่ทําอยูซึ่งอาจจะหมายถึงเล่ือนข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรืองานน้ันสงผลดีตอการพัฒนาในงานท่ีทํา 
 

 ปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยท่ีเปนส่ิงท่ีชวยใหบุคลากร
ยังคงทํางานอยูและยังสามารถรักษาไมใหออกจากท่ีทํางาน ปจจัยเหลานี้ถาไมจัดเตรียมใหบุคลากรจะ
ทําใหเกิดความไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงปจจัยกลุมน้ีจะเปนปจจัยท่ีชวยตอบสนอง
ความตอการข้ันพ้ืนฐานของพนักงานน่ันเอง ซ่ึงประกอบดวย ดังน้ี 

  1. นโยบายและการบริหาร หมายถึง การท่ีบุคลากรจะมีความรูสึกวาฝายบริหารมีการส่ือสาร
กับบุคลากรเปนอยางดีทําใหไดรูถึงนโยบายขององคกรท่ีทํางานอยูและเปาหมายอยางชัดเจน 

 2. การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรูสึกวาผูบริหารหรือ
หัวหนาไดคอยดูแลสอนงานและมอบหมายใหทํางานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 3. คาตอบแทนในการทํางาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึกวาไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

 4. ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความรูสึก ทัศนคติท่ีดีตอ
เพ่ือนรวมงานในองคกร 

 5. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกม่ันคงในงานท่ีทํา 

 6. สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ส่ิงท่ีอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในองคกรท่ีทํา
ใหบุคลาการรูสึกมีความสุขและสะดวกสบายในการทํางาน 
 

 จากทฤษฎีจะได เห็นวาปจจัยท้ังดานตัวกระตุนในเร่ืองของการประสบความสําเร็จ                  
การสัมฤทธิ์ผลในการทํางาน การไดรับการยกยองจากผูอ่ืน ลักษณะเน้ืองานท่ีนาทํานาสนใจ โอกาส
ความกาวหนา การเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน และปจจัยดานการบํารุงรักษาไมวาจะเปนนโยบาย
การบริหาร การนิเทศสอนและประเมินผลงาน ความสัมพันธท่ีดีกับหัวหนางาน ลูกนอง เพ่ือนรวมงาน 
ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน รวมไปถึงคาตอบแทนในการทํางาน ปจจัยท้ังหมดน้ีมีความสําคัญตอการ
ทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสายสามัญ และองคกรตางๆเปนอยางมาก และปจจุบันก็ยังอาจ
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เจอปญหากับส่ิงจูงใจเหลาน้ีอยู เชน เร่ืองคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม การลาออก การไมมีความสุขใน
การทํางาน และการมีความรูสึกไมม่ันคงตอองคกร 

 ซ่ึงผูบริหารควรท่ีจะทําการดูแลปจจัยท้ังสองกลุมน้ีใหเหมาะสมเพราะจะมีผลตอผูปฏิบัติงาน
ไดถึง 4 สถานการณ ดังน้ี 

 
ตาราง 1 แสดงแบบจําลองสถานการณการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
 

ปจจัย 
มีปจจัยดานตัวกระตุน 

(Motivation Factors) 
ขาดปจจัยดานตัวกระตุน 
(Motivation Factors) 

มีปจจัยดานการบํารุงรักษา 
(Hygiene Factors) 

สถานการณท่ี 1 
มี ค ว าม พึ งพอ ใจ ในป จ จั ย ด า น
ตัวกระตุน และไมมีความไมพึงพอใจ
ในปจจัยดานการบํารุงรักษา 
 

สถานการณท่ี 2 
ไม มีความพึงพอใจในปจจัยดาน
ตัวกระตุน แตไมมีความไมพึงพอใจ
ปจจัยดานการบํารุงรักษา 

ขาดปจจัยดานการบํารุงรักษา 
(Hygiene Factors) 

สถานการณท่ี 3 
มีความพึงพอในปจจัยดานตัวกระตุน 
แตยังคงมีความไมพึงพอใจในปจจัย
ดานการบํารุงรักษา 
 

สถานการณท่ี 4 
ไ ม มี ค ว าม พึ งพ อ ในป จ จั ยด า น
ตัวกระตุน และมีความไมพึงพอใจใน
ปจจัยดานการบํารุงรักษา 

 

สถานการณท่ี 1  

 งานน้ันจะมีท้ังปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) เชน งานน้ันมีความทาทาย               
มีโอกาสที่จะเติบโต และมีปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factors) ดวย เชน สภาพแวดลอมใน
การทํางานดี มีคาตอบแทนในการทํางานท่ีดี ซ่ึงเปนสถานการณท่ีคนปรารถนามาก 

สถานการณท่ี 2  

 งานน้ันจะมีปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factors) แตขาดปจจัยดานตัวกระตุน 
(Motivation Factors) อาทิ คนไทยไปทํางานในรานอาหารตางประเทศ เชน ไปเปนพนักงานเสิรฟ 
หรือพนักงานลางจาน ซ่ึงไดรับคาตอบแทนท่ีกวาและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีกวาในประเทศ
ไทย แตลักษณะงานมีความนาเบ่ือ ดังน้ัน จึงทําใหเขาไมมีความไมพอใจในการทํางานดานการ
บํารุงรักษา แตก็ไมมีความสุขในการทํางานดวยเชนกัน 

สถานการณท่ี 3  

 งานน้ันมีปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) แตขาดปจจัยดานการบํารุงรักษา 
(Hygiene Factors) สถานการณน้ีจะคลายๆ กับสถานการณของศิลปนไสแหง คือ มีผลงานท่ี
สรางสรรค แตสภาพแวดลอมในการทํางาน และผลตอบแทนท่ีไดรับไมดี สถานการณน้ีจึงมีความ               
พึงพอใจในปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) แตไมมีความพึงพอใจในปจจัยดาน                 
การบํารุงรักษา (Hygiene Factors) 
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สถานการณท่ี 4  

 เปนสถานการณท่ีขาดท้ังปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) และปจจัยดานการ
บํารุงรักษา (Hygiene Factors) คือ สภาพการทํางานก็ไมดี และลักษณะของงานท่ีทําก็ไมมีความ
นาสนใจ 

  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความจงรักภักดีตอองคกร  
 ความหมายของความจงรักภักดีตอองคกร 

 ความจงรักภักดีตอองคกร คือ การไมอยากจากไปไหน มีความรูสึกรักในองคกร ซ่ึงในองคกร
อาจจะมีส่ิงจูงใจท่ีทําใหทํางานท่ีในองคกรตอไปอยางมีความสุข (กรองกาญจน ทองสุข, 2554) 
  

ทฤษฎีความจงรักภักดีตอองคกร 

 Hoy & Rees (1974 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) กลาววา ความจงรักภักดีเปน               
สิ่งท่ีทําใหแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคกร ถามีความจงรักภักดีท่ีมีตอองคกรมาก 
แนวโนมอัตราการลาออกก็จะนอยลง 
 องคประกอบของความจงรักภักดี ประกอบดวย 3 มิติ ดังแสดงในภาพ 1 และรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) มีการตอบสนองออกมาโดยแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงอาจจะมาจากทัศนคติของบุคคลทําใหเกิดพฤติกรรมข้ึน บุคคลน้ันจะมีทัศนคติ
เชิงบวกตอส่ิงท่ีไดทําถึงแมวาจะไมสอดคลองกับทัศนคติในตอนแรกก็ตาม ถาทําไปแลวคนเราก็จะทํา
การเปล่ียนแปลงทัศนคติใหดีข้ึน หรือการไมอยากยายจากองคกรน้ัน 

 2. ความรูสึก (Affective Aspect) หมายถึง อารมณความรูสึกท่ีเกิดจากความชอบหรือไม
ชอบ เชน การมีความรักตอองคกรหรือความพึงพอใจในองคกรน้ัน 

 3. การรับรู (Cognitive Aspect) หมายถึง คานิยม ความเชื่อท่ีบุคคลไดยึดถือ เชน                 
ความเชื่อม่ันในองคกรหรือความไววางใจในองคกร 
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ภาพ 1 ความจงรักภักดีประกอบดวย 3 มิติ 
(Hoy & Rees,1974 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) 

 
 ลักษณะขององคกรท่ีมีความจงรักภักดี 

 Robbins (2001 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) ไดกลาววา ความจงรักภักดีจะ
คํานึงถึงการพัฒนาของบุคลากรใหทํางานไดมีศักยภาพตรงกับท่ีมาสโลวไดกลาวไวคือเปนความ
ภาคภูมิใจสูงสุด แตความจงรักภักดีน้ันยังเกิดจากปญหาความสับสนในชีวิตและลักษณะงานของ
วัฒนธรรมองคกรน้ัน ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดความจงรักภักดีในองคกร ไดแก 
 1.  ความรูสึกท่ีมุงม่ันในวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรท่ีจะมีความจงรักภักดีสราง
วัฒนธรรมตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ท่ีไมไดมองแควากําไรเปนสิ่งท่ีสําคัญแตคานิยม
ก็สําคัญเชนกันในองคกร 

 2.  มุงม่ันท่ีจะพัฒนาปจเจกบุคคล องคกรท่ีมีความจงรักภักดีจะคํานึงถึงคุณคาและคานิยม
ของบุคลากร และจะสรางวัฒนธรรมใหบุคลากรไดมีโอกาสเรียนรูและสรางความม่ันคงใหกับบุคลากร 

 3.  ความเชื่อใจและความเปดเผย จะมีลักษณะความเช่ือใจสูงในองคกร มีความซ่ือสัตย 
ผูบริหารพรอมท่ีจะเผชิญหนา หากทําผิดก็จะยอมรับผิด 

 4.  การมองอํานาจใหกับบุคลากร ทําใหบุคลากรสามารถรับมอบอํานาจในการตัดสินใจใน
งานไดดี ผูบริหารก็จะมีความสบายใจ แบงเบาภาระเพราะไดกระจายอํานาจใหแกทีมงานบุคลากร 

 5.  ความอดทนตอการแสดงออกของบุคลากร ผูบริหารไดใหบุคลากรไดแสดงออกอยางเปน
ตัวของตัวเอง  

 

ความจงรักภักดี 

การรับรู 
(Cognitive Aspect) 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
(Behavioral Aspect) 

ความรูสึก 
(Affective Aspect) 
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 จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความจงรักภักดีท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดคือ ความจงรักภักดีใน
องคกรทําใหบุคลากรเกิดความรัก ความเชื่อม่ันในองคกรไมยอมยายงานออกไปไหน ทํางานอยางต้ังใจ 
มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร และมีส่ิงจูงใจในการทํางาน ในสวนองคประกอบท่ีสําคัญของความจงรักภักดี 
ไดแก พฤติกรรมท่ีแสดงออก การรับรู อารมณและความรูสึก  
 ความจงรักภักดีตอองคกรจะเห็นไดวาเปนผลดีอยางมากกับองคกรตางๆ เพราะสามารถลด
การยายออกจากงาน ลดคาใชจายตางๆ เชน การหาบุคลากรใหมเขามาทํางาน การอบรมการพัฒนา 
ลดการเปลี่ยนสมาชิกบุคลากร ยังสงผลถึงคุณภาพและภาพลักษณตอองคกรในทางท่ีดีอีกดวย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการคนควาและตรวจสอบงานวิจัยท่ีเก่ียวของในหัวขอท่ี
เปนประโยชนในการศึกษา ดังน้ี 

  กรองกาญจน ทองสุข (2554) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอความจงรักภักดี
ของบุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากร และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆของ
บุคลากร กลุมตัวอยางคือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด จํานวน 106 คน                  
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส 
โสด มีเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท อายุ 25–35 ป เปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5–10 ป   
ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบวามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังในภาพรวม ดานความตองการความผูกพัน ดานความตองการความสําเร็จและ
ดานความตองการอํานาจ ผลการศึกษาความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากร พบวาความจงรักภักดี
ตอองคกรของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยูในระดับสูง ความจงรักภักดีตอองคกรของ
บุคลากรดานความรูสึก และความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรดานการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
โดยปจจัยท่ีมีผลทําใหความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรแตกตางกัน ไดแก ปจจัยแรงจูงใจในการ
ทํางานดานความตองการความสําเร็จ แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการความผูกพัน และ
แรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจ สวนปจจัยสวนบุคคลท้ังหมดไมมีผลทําใหความ
จงรักภักดีตอองคกรแตกตางกัน 

 ชุลีพร ชัยมา (2550) ไดศึกษาความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานระหวาง
เจาหนาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน
แตกตางกัน ไดศึกษาความผูกพันตอองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางาน
เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางาน กลุมประชากรคือ เจาหนาท่ี
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 64 คน  
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 ผลการศึกษา เจาหนาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานสูงและตํ่า      
มีความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกตางกัน แรงจูงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความผูกพันตอองคการและคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน 

 ปริตา จิตรจรูญ (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงานของบริษัท
ซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด โดยศึกษาการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และแผนกตนสังกัด ปจจัยจูงใจ คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและความกาวหนาในการทํางานปจจัย     
คํ้าจุน คือ ดานนโยบายการบริหารขององคกร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน เงินเดือนและผลตอบแทน และระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานกับตัวแปรตามคือ
ความจงรักภักดีของพนักงานตอองคกร โดยสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 165 คน  
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 24–29 ป มีระดับการศึกษา
ระดับม.6 หรือ ปวช. มีรายไดเฉล่ีย 7,500–15,000 บาท สถานภาพโสด สังกัดแผนกการผลิต ปจจัย
จูงใจมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ดานความสําเร็จในการทํางานและลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติอยูในระดับมาก การยอมรับนับถือและความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง               
สวนปจจัยคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูใน
ระดับมาก นโยบายการบริการงานขององคกร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ระบบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือนและผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง พนักงานมีการรับรูตอ
ความจงรักภักดีตอบริษัทในระดับมาก มีความรู สึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอความจงรักภักดีตอ
บริษัทในระดับปานกลาง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                           ตัวแปรตน                          ตัวแปรตาม                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   

 
 

ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
1. นโยบาย การบริหาร 
2. การบริหารจัดการ การบังคับ
บัญชา 
3. คาตอบแทนและสวัสดิการ 
4. ความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงาน 
5. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
6. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

ปจจัยดานตัวกระตุน 
1.  ความประสบความสําเร็จ 
2.  การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
3.  ลักษณะงาน 
4.  ความรับผิดชอบ 
5.  โอกาสความกาวหนา 

ความจงรักภักดี 
1.  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
2.  ความรูสึก 
3.  การรับรู 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 
อําเภอเมืองจังหวัดลําปางคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิจัย                 
เชิงสํารวจ (Survey research) และวิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยกําหนด
แนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีมีหนาท่ีดานการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียนเอกชนสายสามัญท้ัง 17 โรงเรียน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 
1,086 คน (กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1, 
2557) ซ่ึงทางผูศึกษาไดใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบกลุมประชากรโดยใชสูตรของ                
ทาโร ยามาเน (อางใน กุณฑลี  ร่ืนรม, 2549) โดยคิดขนาดของความคลาดเคล่ือน (e) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05   ดังน้ี 
   

สูตรท่ีใชในการคํานวณคือ 

          n    =          N                                                                                   

                                           1+ Ne2 

         
                    

 

  n  คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง  
  N  คือ ขนาดของประชากร 
  e  คือ คาความคลาดเคล่ือน 0.05  

   

เม่ือแทนคาในสูตร ไดดังน้ี 
 

n    =            1,086         

             1+1,086(0.05)2 

                             

                                 n    =     292.33   
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จากการคํานวณตามสูตรของทาโร  ยามาเน (อางใน กุณฑลี  ร่ืนรม, 2549) ทําใหไดจํานวน
ประชากรของกลุมตัวอยาง คือ 292 คน    
 

การสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non probabilities sampling 

method) โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยกําหนดสัดสวนองคประกอบของประชากร ดังน้ี  
 

ตาราง 2 แสดงการกําหนดโควตาของกลุมตัวอยาง 

โรงเรียน 
จํานวนบุคลากร

(คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง

(คน) 
1.โรงเรียนอัสสมัชัญลําปาง 
2. โรงเรียนอรุโณทัย 

3. โรงเรียนประชาวิทย 
4. โรงเรียนมัธยมวิทยา 
5. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 

6. โรงเรียนไตรภพวิทยา 
7. โรงเรียนวิชชานารี 
8. โรงเรียนพินิจวิทยา 
9.โรงเรียนผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง) 
10. โรงเรียนวิสุทธ์ิวิทยากร  
11. โรงเรียนลาํปางวิทยา  
12. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา 
13. โรงเรียนอนุบาลทิวฟา  
14. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง  
15. โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ  
16. โรงเรียนมัธยมศาสตร  
17. โรงเรียนนานาชาติแครนเบอร่ี  

306 

88 

115 

124 

48 

62 

55 

71 

77 

19 

24 

40 

7 

15 

24 

9 

2 

82 

24 

31 

33 

13 

17 

15 

19 

21 

5 

6 

11 

2 

4 

6 

2 

1 

รวม 1,086 292 
 

ผูวิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 292 ชุด ใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรครูท่ีมีหนาท่ีดาน
การเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเอกชนสายสามัญท้ัง 17 โรงเรียน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงเลือก
แบบบังเอิญ คือ เจอกลุมตัวอยางก็เลือกจนครบตามจํานวนท่ีผูศึกษาตองการ 
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ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางเคร่ืองมือวิจัยในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของ 

บุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดของ
เขตของการวิจัยและสรางเคร่ืองมือวิจัยใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 

2. นําขอมูลท่ีไดมาทบทวนเอกสารและแบบสอบถามงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางเปน
แบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามมาใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามเก็บขอมูล 

4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปแจกใหกลุมตัวอยาง 
 
ลักษณะของแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยไดสรางข้ึน 

ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยคําถามในแบบสอบถามมี 2 รูปแบบ คือ คําถามปลายปด                          
(Close-ended Questions) คําถามปลายเปด (Open- ended Questions) โดยแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลบุคคลท่ีเปนพ้ืนฐานท่ัวไป มีท้ังหมด 7 คําถาม ไดแก เพศ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ระดับเงินเดือน อายุ และระยะเวลาท่ีทํางานในองคกรปจจุบัน               
เปนลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ 

 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุน มีท้ังหมด 15 คําถาม ไดแก คําถามเก่ียวกับ
ความประสบความสําเร็จ จํานวน 3 ขอ คําถามเก่ียวกับการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน จํานวน 
3 ขอ คําถามเก่ียวกับลักษณะงาน จํานวน 3 ขอ คําถามเก่ียวกับความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ และ
คําถามเก่ียวกับโอกาสความกาวหนา จํานวน 3 ขอ 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษามีท้ังหมด 18 คําถาม ไดแก คําถาม
เก่ียวกับนโยบายการบริหาร จํานวน 3 ขอ คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการการบังคับบัญชา จํานวน 
3 ขอ คําถามเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 3 ขอ คําถามเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนรวมงาน จํานวน 3 ขอ คําถามเก่ียวกับความม่ันคงในการทํางาน จํานวน 3 ขอ และคําถาม
เก่ียวกับสภาพแวดลอมของการทํางาน จํานวน 3 ขอ     

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 12 คําถาม ไดแก 
คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก จํานวน 4 ขอ คําถามเก่ียวกับความรูสึก จํานวน 4 ขอ และ
คําถามเก่ียวกับการรับรู จํานวน 4 ขอ     
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แบบสอบถามในสวนท่ี 2–4 เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale โดยมีเกณฑการพิจารณาการใหคะแนนดังน้ี 
  

  ระดับ      คะแนน 

  เห็นดวยมากที่สุด         5 

  เห็นดวยมาก         4 

  เห็นดวยปานกลาง        3 

  เห็นดวยนอย         2 

  เห็นดวยนอยที่สุด        1 

  

 จากน้ันผูวิจัยไดวิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนน้ีไดใชคาเฉล่ีย (X) ตามเกณฑคะแนนดังน้ี 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

   จํานวนชั้น 

  =  5 – 1  =  0.8 

     5 
 

  ระดับคะแนน    ความหมาย 

  ระดับ 5 คาเฉล่ีย 4.21 – 5.00  อยูในเกณฑ เห็นดวยมากที่สุด 

  ระดับ 4 คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20  อยูในเกณฑ เห็นดวยมาก 

  ระดับ 3 คาเฉล่ีย 2.61 – 3.40  อยูในเกณฑ เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ 2 คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60  อยูในเกณฑ เห็นดวยนอย 

  ระดับ 1 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80   อยูในเกณฑ เห็นดวยนอยที่สุด 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 กอนการท่ีจะนําแบบสอบถามไปถามเพ่ือใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทดสอบแบบสอบถาม
ดังตอไปนี้ 

1. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก คุณบรรจง วรรณ
สุริยะ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา คุณสุวารี  เก๋ียงคํา ผูชวยผูจัดการ
ฝายธุรการการเงิน โรงเรียนวิชชานารี และคุณสุธารทิพย  รัตนพันธ ครูชํานาญการพิเศษดาน
ภาษาไทย โรงเรียนนิคมสรางตนเองก่ิวลม 1 

ผูวิจัยไดทําการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ตามเน้ือหาแลวนําไปคํานวณหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

 



18 
 

โดยใชสูตร ดังน้ี 

สูตร      IOC   =  

 
เม่ือ 

 IOC คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

  คือ        ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

N คือ        จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

เกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีไดจากการคํานวณจากสูตรจะมี
คาอยูระหวาง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณา คือ มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป 
คัดเลือกขอสอบถามน้ันไวใชได แตถาไดคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง 
คาความสอดคลองไดเทากับ 0.93 

2.  ผูวิจัยไดทดลองใชแบบสอบถาม (try out) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จํานวน 30 ชุด กับบุคคลท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  เพ่ือรับคําแนะนําและปรับปรุงแบบสอบถามและนํามา
วิเคราะหหาคาความเชื่อถือได (Reliability) หรือคาสัมประสิทธอัลฟา ครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)  หากมีคาต้ังแต 0.75 ข้ึน จึงจะถือไดวาเปนแบบสอบถามท่ีสามารถนําไปใชเก็บ 
จากการคํานวณคาสัมประสิทธอัลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา 0.901  
จึงถือไดวาเปนแบบสอบถามที่สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษางานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร 

โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แบงขอมูลเปน 2 ลักษณะคือ 

 1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดรับขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามใหกับ  
กลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญจังหวัดลําปาง จํานวน 292 ชุด 

 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาตํารา เอกสาร 
หรือจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําวิจัย เพ่ือมาประกอบในการวิเคราะหและกําหนด
แนวทางของการศึกษาวิจัยน้ี 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะห และประมวลผลโดยผาน 

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละสําหรับขอมูลสวนบุคคล 

2. วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สําหรับขอมูลปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation Factors) ปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene 

Factors) และความจงรักภักดี 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยดานตัวกระตุนและปจจัยดานการบํารุงรักษา

ขององคกรกับความจงรักภักดีของบุคลากร ดวยสถิติ Chi-Square (c2 ) ที่ระดับนัยสําคัญในการ
ทดสอบคือ 0.05 หรือระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% หมายความวา หากคา Sig. ≤ .05 หมายความปจจัย
ทั้งสองมีความสัมพันธกัน แตหาก Sig. ≥.05 แสดงวาปจจัยท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  

การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชน                 
สายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ตัวกระตุนกับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการบํารุงรักษากับความจงรักภักดีตอองคกรของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีดานการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 17 โรงเรียน ในอําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง จํานวน 292 คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 6 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลบุคคลพ้ืนฐานท่ัวไป 
 สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหปจจัยดานตัวกระตุน 
 สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบํารุงรักษา 
 สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหความจงรักภักดี 

 สวนที่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลบุคคลพ้ืนฐานท่ัวไป 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลบุคคลพ้ืนฐานท่ัวไป 
 

ขอมูลบุคคลพ้ืนฐานท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 69 23.63 
หญิง 223 76.37 

รวม 292 100.00 
ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี 20 6.85 
ปริญญาตรี 257 88.01 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 15 5.14 

รวม 292 100.00 
สถานภาพ   

โสด 98 33.56 
สมรส 180 61.64 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 14 4.80 

รวม 292 100.00 
ระดับเงินเดือน   

ไมเกิน 10,000 บาท  16 5.48 
10,001-15,000 บาท 129 44.18 
15,001-20,000 บาท 83 28.42 
20,001-25,000 บาท 56 19.18 
25,001-30,000 บาท 4 1.37 
มากกวา 30,000บาท 4 1.37 

รวม 292 100.00 
อายุ   

นอยกวา 25 ป 30 10.27 
26–35 ป 138 47.26 
36–45 ป 85 29.12 
46–55 ป 37 12.67 
มากกวา 55 ป 2 0.68 

รวม 292 100.00 
ระยะเวลาในการทํางาน   

นอยกวา 5 ป 65 22.26 
6-10 ป 130 44.52 
11-15 ป 56 19.18 
16-20 ป 29 9.93 
มากกวา 20 ป 12 4.11 

รวม 292 100.00 
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จากตาราง 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลบุคคลพ้ืนฐาน
ทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 76.37 และเปนเพศ
ชายจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 23.63 

 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 88.01 รองลงมาคือ 
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.85 และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 15 

คน คิดเปนรอยละ 5.14  

มีสถานภาพสมรสแลวมากท่ีสุด จํานวน 180 คน รอยละ 61.64 รองลงมาคือ สถานภาพ
โสด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 33.56 และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 4.80     

ดานระดับเงินเดือน พบวา สวนใหญมีเงินเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 129 

คน คิดเปนรอยละ 44.18 รองลงมาคือ ระหวาง 15,001-20,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 
28.42 ระหวาง 20,001-25,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 19.18  ไมเกิน 10,000 บาท 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.48 ระหวาง 25,001-30,000 บาท และ จํานวน 35,001 บาทข้ึนไป 
ในสัดสวนท่ีเทากัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.37 

 โดยมีอายุระหวาง 26-35 ป มากท่ีสุด จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 47.26 รองลงมาคือ 
อายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 29.12 อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 37คน 
คิดเปนรอยละ 12.67 นอยกวา 25 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.27 และอายุมากกวา 55 ป 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.68 

สวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสายสามัญมาเปนระยะเวลา 6-10 ป จํานวน 130 

คน คิดเปนรอยละ 44.52 รองลงมาคือ ระยะเวลาไมเกิน 5 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 22.26 

ระยะเวลา 11-15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 19.18 ระยะเวลา 16-20 ป จํานวน 29 คน              
คิดเปนรอยละ 9.93 และระยะเวลามากกวา 20 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.11 
 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานตัวกระตุน 
ตาราง 4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุน 

ปจจัยดานตัวกระตุน 
 

S.D. แปลความ 
ดานความประสบความสําเร็จ  4.22 0.39 มากที่สุด 
ดานโอกาสความกาวหนา 4.20 0.50 มาก 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 4.05 0.46 มาก 
ดานลักษณะงาน 4.02 0.48 มาก 
ดานความรับผิดชอบ 4.01 0.47 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.33 มาก 
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 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความประสบความสําเร็จ 
มีคาเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ ดานโอกาสความกาวหนา มีคาเฉล่ีย 4.20 ดานการไดรับการยอมรับนับ
ถือจากผูอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.05 ดานลักษณะงาน มีคาเฉล่ีย 4.02 และอันดับสุดทายคือ ดานความ
รับผิดชอบ มีคาเฉล่ีย 4.01 ตามลําดับ  
 สําหรับรายละเอียดความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนในแตละดานแจกแจงตาม                
รายขอคําถามมีดังน้ี 
 

ตาราง 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ 

ดานความประสบความสําเร็จ 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย
และเวลาท่ีกําหนด 

124 163 5 - - 4.41 0.53 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
(42.47) (55.82) (1.71)     

2. สามารถแกไขปญหาตางๆ                      
ที่เกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบได 

64 224 4 - - 4.21 0.44 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
(21.92) (76.71) (1.37)     

3. รูสึกภูมิใจในความสําเรจ็                     
จากการปฏิบัติงาน 

59 188 43 2 - 4.04 0.61 เห็นดวยมาก 
(20.21) (64.38) (14.73) (0.68)   

ภาพรวม 4.22 0.39 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนดาน
ความประสบความสําเร็จในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.22 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นปฏิบัติงานได
สําเร็จตามเปาหมายและเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ สามารถแกไขปญหาตางๆ                    
ที่ เกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบได มีคาเฉล่ีย 4.21 และอันดับสุดทายคือ รูสึกภูมิใจในความสําเร็จจาก
การปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 4.04 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือจากผูอ่ืน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. เพ่ือนรวมงานยอมรับใน
ความสามารถและขอ
คําแนะนําเก่ียวกับงาน 

78 179 35 - - 4.15 0.61 เห็นดวยมาก 
(26.71) (61.30) (11.99)      

2. ผูบริหารยอมรับและ
สนับสนุนความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ 

53 204 32 3 - 4.05 0.58 เห็นดวยมาก 
(18.15) (69.86) (10.96) (1.03)     

3. ไดรับคําช่ืนชม เมื่อ
ปฏิบัติงานสําเร็จ 

55 170 65 2 - 3.95 0.66 เห็นดวยมาก 
(18.84) (58.22) (22.26) (0.68)     

ภาพรวม 4.05 0.46 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.05 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นเพ่ือนรวมงาน
ยอมรับในความสามารถและขอคําแนะนําเก่ียวกับงาน มีคาเฉล่ีย 4.15 รองลงมาคือ ผูบริหารยอมรับ
และสนับสนุนความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ มีคาเฉล่ีย 4.05 และอันดับสุดทายคือ ไดรับคําชื่นชม 
เม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ มีคาเฉล่ีย 3.95 ตามลําดับ 
 

ตาราง 7  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานตัวกระตุนดานลักษณะงาน 

ดานลักษณะงาน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็นดวย

มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. มีอิสระในการคิดพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

62 183 47 - 4.05 0.61 
เห็นดวยมาก (21.23) (62.67) (16.10)    

2. งานท่ีปฏิบัติอยูเปนงานท่ีทาทาย
ความรูความสามารถ 

66 170 56 - 4.03 0.65 เห็นดวยมาก 
(22.60) (58.22) (19.18)    

3. งานท่ีรับผิดชอบ เปดโอกาสใหได
ใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

46 195 50 1 - 3.98 0.59 เห็นดวยมาก 
(15.75) (66.78) (17.12) (0.34)    
ภาพรวม 4.02 0.48 เห็นดวยมาก 
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 จากตาราง 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนดาน
ลักษณะงานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.02 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นมีอิสระในการคิดพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี มีคาเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบัติอยูเปนงานท่ีทาทายความรู
ความสามารถ มีคาเฉล่ีย 4.03 และอันดับสุดทายคือ งานท่ีรับผิดชอบ เปดโอกาสใหไดใชความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค มีคาเฉล่ีย 3.98 ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานตัวกระตุนดานความรับผิดชอบ 

ดานความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. งานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบมีปริมาณท่ี
เหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

62 191 39 - - 4.08 0.58 เห็นดวยมาก 
 (21.23) (65.41) (13.36)     

2. มักจะมโีอกาสไดรับผิดชอบ
งานสําคัญๆขององคกร 

56 175 61 - - 3.98 0.63 เห็นดวยมาก 
 (19.18) (59.93) (20.89)     

3. รูสึกวางานในความ
รับผิดชอบมีสวนทําใหท้ัง
องคกรประสบความสําเรจ็ 

50 181 60 1 - 3.96 0.63 เห็นดวยมาก 
(17.12) (61.99) (20.55) (0.34)    

ภาพรวม 4.01 0.47 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนดาน
ความรับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.01 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นงานในหนาท่ีความรับผิดชอบมี
ปริมาณท่ีเหมาะสมกับกําลังความสามารถท่ีจะทําได มีคาเฉล่ีย 4.08 รองลงมาคือ มักจะมีโอกาสได
รับผิดชอบงานสําคัญๆขององคกร มีคาเฉล่ีย 3.98 และอันดับสุดทายคือ รู สึกวางานในความ
รับผิดชอบมีสวนทําใหท้ังองคกรประสบความสําเร็จ มีคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
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ตาราง 9  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนา 

ดานโอกาสความกาวหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็นดวย

มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. ไดรับเลื่อนตําแหนง/การข้ึน
เงินเดือน สอดคลองกับความ
คาดหวังในการทํางาน 

152 109 31 - - 4.41 0.68 เห็นดวยมาก
ที่สุด

 
(52.05) (37.33) (10.62)     

2. มีโอกาสกาวหนาในองคกร
เทียบเทากับทํางานในองคกรอ่ืน 

67 201 24 - - 4.15 0.54 เห็นดวยมาก 
 (22.95) (68.84) (8.22)     

3. ไดรับการสนับสนุนใหเขารวม
ประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถอยาง
สมํ่าเสมอ 

56 192 44 - - 4.04 0.59 เห็นดวยมาก 
(19.18) (65.75) (15.07)     

ภาพรวม 4.20 0.50 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนดาน
โอกาสความกาวหนาในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.20 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นไดรับเล่ือนตําแหนง/
การข้ึนเงินเดือน สอดคลองกับความคาดหวังในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ มีโอกาส
กาวหนาในองคกรเทียบเทากับทํางานในองคกรอ่ืน มีคาเฉล่ีย 4.15 และอันดับสุดทายคือ ไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉล่ีย 
4.04 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบํารุงรักษา 
 

 ในการศึกษาปจจัยดานการบํารุงรักษาคร้ังน้ีประกอบไปดวย 6 ดาน คือ 1) ดานนโยบาย               
การบริหาร 2) ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 3) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 4)                   
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 5) ดานความม่ันคงในการทํางาน และ 6) ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน ซ่ึงผลการศึกษามีดังน้ี 
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ตาราง 10 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ 
             ปจจัยดานการบํารุงรักษา 

ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
 

S.D. แปลความ 
ดานความม่ันคงในการทํางาน 4.22 0.45 เห็นดวยมากที่สุด 
ดานนโยบาย การบริหาร  4.21 0.42 เห็นดวยมากที่สุด 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 4.03 0.50 เห็นดวยมาก 
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 4.01 0.53 เห็นดวยมาก 
ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 4.00 0.46 เห็นดวยมาก 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 3.93 0.48 เห็นดวยมาก 

ภาพรวม 4.07 0.33 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา                 
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษาในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความม่ันคง                     
ในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 4.22 และดานนโยบาย การบริหาร มีคาเฉล่ีย 4.21 สวนดานอ่ืนๆอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 4.03 ดานความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนรวมงาน มีคาเฉล่ีย 4.01 ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา มีคาเฉล่ีย 4.00 และอันดับ
สุดทายคือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคาเฉล่ีย 3.93 ตามลําดับ  
 สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหปจจัยดานการบํารุงรักษาในแตละดานโดยแจกแจง                  
ขอคําถามมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหาร 

ดานนโยบาย การบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. องคกรมีการมอบหมายงานและ
กระจายงานอยางเหมาะสม 

115 160 17 - - 4.34 0.58 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
(39.38) (54.79) (5.82)     

2. ผู บัง คับบัญชามีแนวทางการ
ดํ า เ นิ น งาน ท่ี สอดคล อ ง กับ
นโยบายที่กําหนดไว 

69 197 26 - - 4.15 0.55 เห็นดวยมาก 
(23.63) (67.47) (8.90)     

3. องคกรมีกฎระเบียบท่ีกําหนดไว
อยางเหมาะสม 

59 214 19 - - 4.14 0.50 เห็นดวยมาก 
 (20.21) (73.29) (6.51)     

ภาพรวม 4.21 0.42 เห็นดวยมากท่ีสุด
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 จากตาราง 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานนโยบาย การบริหารในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.21 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นองคกรมี                 
การมอบหมายงานและกระจายงานอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชามี     
แนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว  มีคาเฉล่ีย 4.15 และอันดับสุดทายคือ 
องคกรมีกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.14 ตามลําดับ 
 

ตาราง 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 

ดานการบริหารจัดการ 
การบังคับบัญชา 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. ผูบังคับบัญชามี
บุคลิกภาพของความ
เปนผูนํา 

55 194 43 - - 4.04 0.58 เห็นดวยมาก 
 (18.84) (66.44) (14.73)     

2. ผู บั ง คับบัญชามีส วน
รวมในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาในการทํางาน 

70 162 60 - - 4.03 0.67 เห็นดวยมาก 
 (23.97) (55.48) (20.55)     

3. ผูบังคับบัญชาปกครอง
ดวยความมีเหตุผลและ
ยุติธรรม 

36 199 57 - - 3.93 0.56 เห็นดวยมาก 
(12.33) (68.15) (19.52)     

ภาพรวม 4.00 0.46 เห็นดวยมาก 
 
 จากตาราง 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชาในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.00 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็น
ผูบังคับบัญชามีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา มีคาเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการใหคําแนะนําปรึกษาในการทํางาน มีคาเฉล่ีย 4.03 และอันดับสุดทายคือ ผูบังคับบัญชา
ปกครองดวยความมีเหตุผลและยุติธรรม มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ 
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ตาราง 13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็นดวย

มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. เงินเดือนเหมาะสมกับลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 

72 136 82 2 - 3.95 0.75 เห็นดวยมาก 
(24.66) (46.58) (28.08) (0.68)    

2. องค ก ร มี ส วัส ดิการ ท่ี ดี และ
เหมาะสมสําหรับบุคลากร 

39 199 51 3 - 3.94 0.59 เห็นดวยมาก 
(13.36) (68.15) (17.47) (1.03)    

3. เงินโบนัสท่ีไดรับ เหมาะสมกับ
ผลงาน 

37 191 64 - - 3.91 0.58 เห็นดวยมาก 
(12.67) (65.41) (21.92)     

ภาพรวม 3.93 0.48 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นเงินเดือนเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีคาเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือ องคกรมีสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสมสําหรับ
บุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.94 และอันดับสุดทายคือ เงินโบนัสท่ีไดรับ เหมาะสมกับผลงาน มีคาเฉล่ีย 3.91 

ตามลําดับ 
 

ตาราง 14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 

ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. ในการทํางานมีการทํางานเปน
ทีม มีความสามัคคี มีความ
เปนมิตรท่ีดีตอกัน   

76 170 46 - - 4.10 0.64 เห็นดวยมาก 
 (26.03) (58.22) (15.75)     

2. มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมงาน 

68 164 60 - - 4.03 0.66 เห็นดวยมาก 
 (23.29) (56.16) (20.55)     

3. รูสึกวาทีมงานสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ไปไดดวยดี 

39 185 66 2 - 3.89 0.61 เห็นดวยมาก 
(13.36) (63.36) (22.60) (0.68)    
ภาพรวม 4.01 0.53 เห็นดวยมาก 
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 จากตาราง 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.01                  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นใน
การทํางานมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีความเปนมิตรท่ีดีตอกัน มีคาเฉล่ีย 4.10 รองลงมา
คือ มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉล่ีย 4.03 และอันดับสุดทายคือ รูสึกวาทีมงานสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ไปไดดวยดี มีคาเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ 
 

ตาราง 15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในการทํางาน 

ดานความม่ันคงในการ
ทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. มี โ อ ก า ส ป ร ะ ส บ
ความสํ า เ ร็ จ ในกา ร
ทํางานในองคกรน้ีตอไป  

142 134 15 1 - 4.43 0.61 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 (48.63) (45.89) (5.14) (0.34)    

2. รูสึกม่ันคงในตําแหนง
หนาท่ีการงานท่ีกําลัง
ปฏิบัติอยู 

63 206 23 - - 4.14 0.53 เห็นดวยมาก 
 (21.58) (70.55) (7.88)     

3. ไมอยากยายไปทํางานท่ี
อื่นถามีโอกาส 

65 190 37 -  4.10 0.58 เห็นดวยมาก 
 (22.26) (65.07) (12.67)     

ภาพรวม 4.22 0.45 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานความม่ันคงในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.22 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นมีโอกาส
ประสบความสําเร็จในการทํางานในองคกรน้ีตอไป มีคาเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ รูสึกม่ันคงในตําแหนง
หนาท่ีการงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู มีคาเฉลี่ย 4.14 และอันดับสุดทายคือ ไมอยากยายไปทํางานท่ีอ่ืนถามี
โอกาส มีคาเฉลี่ย 4.10 ตามลําดับ 
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ตาราง 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็นดวย

มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. องคกรมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ 
เชน ยานพาหนะ ระบบการ
ติดตอสื่อสาร เปนตน 

74 176 41 1 - 4.11 0.63 เห็นดวยมาก 
(25.34) (60.27) (14.04) (0.34)    

2. ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น วั ส ดุ 
อุปกรณอยางเพียงพอตอการ
ทํางาน 

64 175 53 - - 4.04 0.63 เห็นดวยมาก 
(21.92) (59.93) (18.15)     

3. อาคาร สถานท่ีขององค กร
กวางขวางสะดวกในการทํางาน 

45 187 60 - - 3.95 0.60 เห็นดวยมาก 
(15.41) (64.04) (20.55)     

ภาพรวม 4.03 0.50 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นองคกร                 
มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ เชน ยานพาหนะ ระบบการติดตอส่ือสาร 
เปนตน มีคาเฉล่ีย 4.11 รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอตอการทํางาน              
มีคาเฉล่ีย 4.04 และอันดับสุดทายคือ อาคาร สถานท่ีขององคกรกวางขวางสะดวกในการทํางาน                 
มีคาเฉลี่ย 3.95 ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความจงรักภักดี 
 

 ในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรคร้ังน้ีประกอบไปดวย 3 ดาน 
คือ 1) ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 2) ดานความรูสึก และ 3) ดานการรับรู ซ่ึงผลการศึกษามีดังน้ี 
 

ตาราง 17 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดี 
             ของบุคลากร 

ความจงรักภักดีของบุคลากร 
 

S.D. แปลความ 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 4.21 0.35 เห็นดวยมากท่ีสุด 
ดานความรูสึก 4.10 0.43 เห็นดวยมาก 

ดานการรับรู 4.04 0.51 เห็นดวยมาก 
ภาพรวม 4.12 0.35 เห็นดวยมาก 
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 จากตาราง 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของ
บุคลากรในภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.12 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก มีคาเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ ดานความรูสึก มีคาเฉล่ีย 4.10 และอันดับ
สุดทายคือ ดานการรับรู มีคาเฉล่ีย 4.04 ตามลําดับ  
 สําหรับรายละเอียดความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรในแตละดานแจกแจง
ตามขอคําถามมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตาราง 18 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 
             เก่ียวกับความจงรักภักดีดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. ยินดีปฏิบติังานตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย    
อยางเต็มความสามารถ 

167 122 3 - - 4.56 0.52 เห็นดวยมากท่ีสุด 
 (57.19) (41.78) (1.03)     

2. ยินดีปฏิบัติงานตามท่ีได รับ
มอบหมายไมวาผูบังคับบัญชา
คนน้ันจะเปนใครก็ตาม 

50 224 18 - - 4.11 0.47 เห็นดวยมาก
(17.12) (76.71) (6.16)      

3. ตองการความเจริญกาวหนา
ในองคกรน้ีในระยะยาว 

52 217 23 - - 4.10 0.50 เห็นดวยมาก
 (17.81) (74.32) (7.88)     

4. รักษาผลประโยชนขององคกร 47 223 21 1 - 4.08 0.49 เห็นดวยมาก
 (16.10) (76.37) (7.19) (0.34)    

ภาพรวม 4.21 0.35 เห็นดวยมากท่ีสุด 
 

 จากตาราง 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของ
บุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.21                   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุดใน
ประเด็นยินดีปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีคาเฉล่ีย  4.56 

รองลงมาคือ ยินดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไมวาผูบังคับบัญชาคนน้ันจะเปนใครก็ตาม                        
มีคาเฉล่ีย 4.11 ตองการความเจริญกาวหนาในองคกรน้ีในระยะยาว มีคาเฉล่ีย 4.10 และอันดับ
สุดทายคือ รักษาผลประโยชนขององคกร มีคาเฉลี่ย 4.08 ตามลําดับ 
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ตาราง 19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ดานความรูสึก 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็น
ดวย
มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. รูสึกมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

85 163 44 - - 4.14 0.65 เห็นดวยมาก 
 (29.11) (55.82) (15.07)     

2. ผูบังคับบัญชาใหอิสระ
ในการปฏิบัติงาน 

72 185 35 - - 4.13 0.59 เห็นดวยมาก 
 (24.66) (63.36) (11.99)     

3. พึงพอใจท่ีมีสวนรวมใน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ดําเนินงานหลายอยาง
ในองคกร 

70 186 36 - - 4.12 0.59 เห็นดวยมาก 
 (23.97) (63.70) (12.33)     

4. มี ค ว า ม สุ ข ท่ี ไ ด
ปฏิบัติงานในองคกร 

40 218 34 - - 4.02 0.50 เห็นดวยมาก 
 (13.70) (74.66) (11.64)     

ภาพรวม 4.10 0.43 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของ
บุคลากรดานความรูสึกในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นรูสึกมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 4.13 
พึงพอใจท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมและการดําเนินงานหลายอยางในองคกร มีคาเฉล่ีย 4.12 และอันดับ
สุดทายคือ มีความสุขท่ีไดปฏิบัติงานในองคกร มีคาเฉลี่ย 4.02 ตามลําดับ 
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ตาราง 20  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ดานการรับรู 

ระดับความคิดเห็น 

 

S.D. แปลความ 
เห็นดวย

มาก 
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
ท่ีสุด 

1. มีความเช่ือม่ันและไววางใจ           
ในตัวผูบังคับบัญชา 

77 175 40 - - 4.13 0.62 เห็นดวยมาก 
(26.37) (59.93) (13.70)     

2. เมื่อทํางานผิดพลาด
ผูบังคับบัญชาจะเขามาชวย
แกไขปญหา 

65 191 36 - - 4.10 0.58 เห็นดวยมาก 
(22.26) (65.41) (12.33)     

3. มีความม่ันใจในความม่ันคงของ
องคกร 

62 183 47 - - 4.05 0.61 เห็นดวยมาก 
(21.23) (62.67) (16.10)     

4. มีความเช่ือม่ันวาจะทํางานใน
องคกรน้ีในอนาคต 

61 136 92 3 - 3.87 0.74 เห็นดวยมาก 
(20.89) (46.58) (31.51) (1.03)    

ภาพรวม 4.04 0.51 เห็นดวยมาก 
 

 จากตาราง 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของ
บุคลากรดานการรับรูในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นมีความเชื่อม่ันและไววางใจ
ในตัวผูบังคับบัญชา มีคาเฉล่ีย 4.13 รองลงมาคือ เม่ือทํางานผิดพลาดผูบังคับบัญชาจะเขามาชวย
แกไขปญหา มีคาเฉล่ีย 4.10 มีความม่ันใจในความม่ันคงขององคกร มีคาเฉล่ีย 4.05 และอันดับ
สุดทายคือ มีความเช่ือม่ันวาจะทํางานในองคกรน้ีในอนาคต มีคาเฉลี่ย 3.87 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เน่ืองจากการเก็บขอมูลกลุมมีระยะเวลาอันจํากัดและระดับความจงรักภักดีของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ไมมีการกระจายแบบปกติ จึงทําการจัดกลุม
ขอมูลระดับความคิดเห็นใหมจาก 5 กลุม เปน 3 กลุม คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก และเห็น
ดวย ดังนั้นการทดสอบสมมติฐานจึงใชสถิติ Nonparametric คือ Chi-Square  
 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานตัวกระตุนมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี  
   สมมติฐานท่ี 1.1 ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
     สมมติฐานท่ี 1.1.1 ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : ความประสบความสําเร็จไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
H1 : ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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ตาราง 21 แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จและระดับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความประสบความสําเร็จ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยมาก 58 71 129 
 (19.86) (24.32) (44.18) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 51 112 163 

 
(17.47) (38.36) (55.82) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 5.754*            Sig. = 0.016 
 

 จากตาราง 21 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ (Sig. = 0.016) 
 

สมมติฐานท่ี 1.1.2 ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : ความประสบความสําเร็จไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 22 แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ 
             และระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความประสบความสําเร็จ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยมาก 7 71 51 129 
 (2.40) (24.32) (17.47) (44.18) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 12 56 95 163 

 
(4.11) (19.18) (32.53)  (55.82) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 12.559*            Sig. = 0.002 
 

 จากตาราง 22 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ (Sig. = 0.002) 
 
 

สมมติฐานท่ี 1.1.3 ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : ความประสบความสําเร็จไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : ความประสบความสําเร็จมีความสัมพันธตอการรับรู 
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ตาราง 23  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ 
              และระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความประสบความสําเร็จ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยมาก 11 80 38 129 
 (3.77) (27.40) (13.01) (44.18) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 18 71 74 163 
 (6.16) (24.32) (25.34) (55.82) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 9.974*            Sig. = 0.007 
 

 จากตาราง 23 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความประสบความสําเร็จ (Sig. = 0.007) 
 

สมมติฐานท่ี 1.2 การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 1.2.1 การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
H1 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 24  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจาก
ผูอ่ืนและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ               

จากผูอ่ืน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวย              
มากท่ีสุด 

รวม 

เห็นดวยปานกลาง 18 24 42 
 (6.16) (8.22) (14.38) 
เห็นดวยมาก 51 69 120 
 (17.47) (23.63) (41.10) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 40 90 130 

 
(13.70) (30.82) (44.52) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 4.311            Sig. = 0.116 
 

 จากตาราง 24 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไมข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 
(Sig.=0.116) 
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สมมติฐานท่ี 1.2.2 การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอความรูสึก 
H0 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
H1 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 25  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจาก
ผูอ่ืนและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานการไดรับการยอมรับนับ

ถือจากผูอ่ืน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 10 23 9 42 
 (3.42) (7.88) (3.08) (14.38) 
เห็นดวยมาก 6 74 40 120 
 (2.05) (25.34) (13.70) (41.10) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 3 30 97 130 

 (1.03) (10.27) (33.22) (44.52) 
รวม 19 127 146 292 

 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 
Chi-Square = 75.341*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 25 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร                 
ดานความรู สึก ข้ึนอยู กับระดับปจจัยตัวกระตุนดานการได รับการยอมรับนับถือจากผู อ่ืน                     
(Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.2.3 การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอการรับรู 
H0 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
H1 : การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 26  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจาก
ผูอ่ืนและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานการไดรับการยอมรับ         

นับถือจากผูอ่ืน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 13 23 6 42 
 (4.45) (7.88) (2.05) (14.38) 
เห็นดวยมาก 13 64 43 120 
 (4.45) (21.92) (14.73) (41.10) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 3 64 63 130 

 
(1.03) (21.92) (21.58) (44.52) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 36.689*            Sig. = 0.000 

 จากตาราง 26 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน (Sig.=0.000) 
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สมมติฐานท่ี 1.3 ลักษณะงานมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 1.3.1 ลักษณะงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : ลักษณะงานไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : ลักษณะงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 27  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงานและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานลักษณะงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 23 17 40 
 (7.88) (5.82) (13.70) 
เห็นดวยมาก 57 82 139 
 (19.52) (28.08) (47.60) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 29 84 113 

 
(9.93) (28.77) (38.70) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 14.333            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 27 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงาน (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.3.2 ลักษณะงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 
H0 : ลักษณะงานไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
H1 : ลักษณะงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 28 แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงานและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานลักษณะงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 6 21 13 40 
 (2.05) (7.19) (4.45) (13.70) 
เห็นดวยมาก 7 71 61 139 
 (2.40) (24.32) (20.89) (47.60) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 6 35 72 113 

 (2.05) (11.99) (24.66) (38.70) 
รวม 19 127 146 292 

 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 
Chi-Square = 19.545*            Sig. = 0.001 
 จากตาราง 28 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึกข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงาน (Sig.=0.001) 
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สมมติฐานท่ี 1.3.3 ลักษณะงานมีความสัมพันธตอการรับรู 
H0 : ลักษณะงานไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
H1 : ลักษณะงานมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 29  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงานและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานลักษณะงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 14 20 6 40 
 (4.79) (6.85) (2.05) (13.70) 
เห็นดวยมาก 10 86 43 139 
 (3.42) (29.45) (14.73) (47.60) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 5 45 63 113 

 
(1.71) (15.41) (21.58) (38.70) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 52.295*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 29 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานลักษณะงาน (Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.4 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 1.4.1 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : ความรับผิดชอบไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ตาราง 30  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความรับผิดชอบ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 18 23 41 
 (6.16) (7.88) (14.04) 
เห็นดวยมาก 62 79 141 
 (21.23) (27.05) (48.29) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 29 81 110 

 
(9.93) (27.74) (37.67) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 9.070*            Sig. = 0.011 
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 จากตาราง 30 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบ (Sig. = 0.011) 
 

สมมติฐานท่ี 1.4.2 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอความรูสึก 
H0 : ความรับผิดชอบไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
H1 : ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 31  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความรับผิดชอบ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 7 21 13 41 
 (2.40) (7.19) (4.45) (14.04) 
เห็นดวยมาก 6 77 58 141 
 (2.05) (26.37) (19.86) (48.29) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 6 29 75 110 

 (2.05) (9.93) (25.68) (37.67) 
รวม 19 127 146 292 

 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 
Chi-Square = 32.544*            Sig. = 0.000 
 
 จากตาราง 31 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบ (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.4.3 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอการรับรู 
H0 : ความรับผิดชอบไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
H1 : ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 32  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบและระดับความ
จงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานความรับผิดชอบ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 11 22 8 41 
 (3.77) (7.53) (2.74) (14.04) 
เห็นดวยมาก 15 78 48 141 
 (5.14) (26.71) (16.44) (48.29) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 3 51 56 110 

 
(1.03) (17.47) (19.18) (37.67) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 27.599*            Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 32 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานความรับผิดชอบ (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.5 โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 1.5.1 โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : โอกาสความกาวหนาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก   
H1 : โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 33  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนาและระดับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานโอกาสความกาวหนา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 18 9 27 
 (6.16) (3.08) (9.25) 
เห็นดวยมาก 60 48 108 
 (20.55) (16.44) (36.99) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 31 126 157 

 
(10.62) (43.15) (53.77) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 46.020*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 33 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนา (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.5.2 โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอความรูสึก 
H0 : โอกาสความกาวหนาไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
H1 : โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอความรูสึก 

ตาราง 34  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนาและระดับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานโอกาสความกาวหนา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 4 19 4 27 
 (1.37) (6.51) (1.37) (9.25) 
เห็นดวยมาก 10 58 40 108 
 (3.42) (19.86) (13.70) (36.99) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 5 50 102 157 

 (1.71) (17.12) (34.93) (53.77) 
รวม 19 127 146 292 

 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 
Chi-Square =36.103*             Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 34 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนา (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 1.5.3 โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอการรับรู 
H0 : โอกาสความกาวหนาไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
H1 : โอกาสความกาวหนามีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 35  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนาและระดับ
ความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยตัวกระตุน 
ดานโอกาสความกาวหนา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 8 11 8 27 
 (2.74) (3.77) (2.74) (9.25) 
เห็นดวยมาก 12 57 39 108 
 (4.11) (19.52) (13.36) (36.99) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 9 83 65 157 

 
(3.08) (28.42) (22.26) (53.77) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 15.237*            Sig. = 0.004 

 จากตาราง 35 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยตัวกระตุนดานโอกาสความกาวหนา (Sig.=0.004) 
 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการบํารุงรักษามีความสัมพันธตอความจงรักภักดี  
  สมมติฐานท่ี 2.1 นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
    สมมติฐานท่ี 2.1.1 นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : นโยบายการบริหารไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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ตาราง 36  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหารและ
ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานนโยบาย การบริหาร 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 5 7 12 
 (1.71) (2.40) (4.11) 
เห็นดวยมาก 65 62 127 
 (22.26) (21.23) (43.49) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 39 114 153 

 
(13.36) (39.04) (52.40) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 19.679*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 36 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหาร (Sig. = 
0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.1.2 นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอความรูสึก 
H0 : นโยบายการบริหารไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
H1 : นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 37  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหารและ
ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการ
บํารุงรักษา 

ดานนโยบาย การบริหาร 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 4 7 1 12 
 (1.37) (2.40) (0.34) (4.11) 
เห็นดวยมาก 8 62 57 127 
 (2.74) (21.23) (19.52) (43.49) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 7 58 88 153 

 (2.40) (19.86) (30.14) (52.40) 
รวม 19 127 146 292 

 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 
Chi-Square = 23.252*             Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 37 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร                     
ดานความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหาร (Sig.=0.000) 
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สมมติฐานท่ี 2.1.3 นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอการรับรู 
H0 : นโยบายการบริหารไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
H1 : นโยบายการบริหารมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 38  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหารและ
ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการ
บํารุงรักษา 

ดานนโยบาย การบริหาร 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 9 2 1 12 
 (3.08) (0.68) (0.34) (4.11) 
เห็นดวยมาก 12 75 40 127 
 (4.11) (25.68) (13.70) (43.49) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 8 74 71 153 

 
(2.74) (25.34) (24.32) (52.40) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 66.062*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 38 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานนโยบาย การบริหาร (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.2 การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 2.2.1 การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอ 

                 พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
H0 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 39  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การ
บังคับบัญชาและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานการบริหารจัดการ                         

การบังคับบัญชา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 23 14 37 
 (7.88) (4.79) (12.67) 
เห็นดวยมาก 70 86 156 
 (23.97) (29.45) (53.42) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 16 83 99 

 
(5.48) (28.42) (33.90) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 32.508*            Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 39 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การบังคับ
บัญชา (Sig.=0.000) 
 
 

สมมติฐานท่ี 2.2.2 การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความรูสึก 
 

 

ตาราง 40  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ  
              การบังคับบัญชาและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานการบริหารจัดการ การบังคับ

บัญชา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 9 18 10 37 
 (3.08) (6.16) (3.42) (12.67) 
เห็นดวยมาก 9 77 70 156 
 (3.08) (26.37) (23.97) (53.42) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 1 32 66 99 

 
(0.34) (10.96) (22.60) (33.90) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 37.306*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 40 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร                        
ดานความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา       
(Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.2.3 การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : การบริหารจัดการ การบังคับบัญชามีความสัมพันธตอการรับรู 
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ตาราง 41  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การ
บังคับบัญชาและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานการบริหารจัดการ                        

การบังคับบัญชา 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 18 14 5 37 
 (6.16) (4.79) (1.71) (12.67) 
เห็นดวยมาก 10 93 53 156 
 (3.42) (31.85) (18.15) (53.42) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 1 44 54 99 

 
(0.34) (15.07) (18.49) (33.90) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 83.499*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 41 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา (Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.3 คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
   สมมติฐานท่ี 2.3.1 คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : คาตอบแทนและสวัสดิการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 42  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทน 
              และสวัสดิการและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 29 34 63 
 (9.93) (11.64) (21.58) 
เห็นดวยมาก 59 67 126 
 (20.21) (22.95) (43.15) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 21 82 103 

 (7.19) (28.08) (35.27) 
รวม 109 183 292 

 (37.33) (62.67) (100.00) 
Chi-Square = 19.532*            Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 42 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Sig. 
= 0.000) 
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สมมติฐานท่ี 2.3.2 คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : คาตอบแทนและสวัสดิการไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 43  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทน 
              และสวัสดิการและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 10 39 14 63 
 (3.42) (13.36) (4.79) (21.58) 
เห็นดวยมาก 6 58 62 126 
 (2.05) (19.86) (21.23) (43.15) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 3 30 70 103 

 
(1.03) (10.27) (23.97) (35.27) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 37.497*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 43 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร                      
ดานความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.3.3 คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : คาตอบแทนและสวัสดิการไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : คาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 44  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทน 
              และสวัสดิการและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 15 34 14 63 
 (5.14) (11.64) (4.79) (21.58) 
เห็นดวยมาก 13 70 43 126 
 (4.45) (23.97) (14.73) (43.15) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 1 47 55 103 

 
(0.34) (16.10) (18.84) (35.27) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 32.661*            Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 44 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.4 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
   สมมติฐานท่ี 2.4.1 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 
                           ท่ีแสดงออก 

H0 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 45  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความสัมพันธระหวาง        

เพื่อนรวมงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 19 42 61 
 (6.51) (14.38) (20.89) 
เห็นดวยมาก 51 66 117 
 (17.47) (22.60) (40.07) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 39 75 114 

 
(13.36) (25.68) (39.04) 

รวม 109 183 292 
 (37.33) (62.67) (100.00) 

Chi-Square = 3.431            Sig. = 0.180 
 
 จากตาราง 45 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไมข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงาน (Sig. = 0.180) 
 

สมมติฐานท่ี 2.4.2 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 
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ตาราง 46  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความสัมพันธระหวาง                     

เพ่ือนรวมงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 10 29 22 61 
 (3.42) (9.93) (7.53) (20.89) 
เห็นดวยมาก 4 64 49 117 
 (1.37) (21.92) (16.78) (40.07) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 5 34 75 114 

 
(1.71) (11.64) (25.68) (39.04) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 29.768*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 46 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Sig. = 
0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.4.3 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 47  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือน

รวมงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก 
เห็นดวย                
มากท่ีสุด 

รวม 

เห็นดวยปานกลาง 21 32 8 61 
 (7.19) (10.96) (2.74) (20.89) 
เห็นดวยมาก 7 72 38 117 
 (2.40) (24.66) (13.01) (40.07) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 1 47 66 114 

 
(0.34) (16.10) (22.60) (39.04) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 75.246*             Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 47 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (Sig.=0.000) 
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สมมติฐานท่ี 2.5 ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
  สมมติฐานท่ี 2.5.1 ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

H0 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  
H1 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 

ตาราง 48  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในหนาท่ีการ
งานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวย     มาก

ท่ีสุด 
รวม 

เห็นดวยปานกลาง 12 5 17 
 (4.11) (1.71) (5.82) 
เห็นดวยมาก 63 62 125 
 (21.58) (21.23) (42.81) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 34 116 150 

 (11.64) (39.73) (51.37) 
รวม 109 183 292 

 (37.33) (62.67) (100.00) 
Chi-Square = 30.951*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 48 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน    
(Sig.=0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.5.2 ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 49  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคง 
              ในหนาท่ีการงานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานความรูสึก 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 7 7 3 17 
 (2.40) (2.40) (1.03) (5.82) 
เห็นดวยมาก 5 71 49 125 
 (1.71) (24.32) (16.78) (42.81) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 7 49 94 150 

 
(2.40) (16.78) (32.19) (51.37) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 53.832*            Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 49 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Sig. = 0.000) 
 

สมมติฐานท่ี 2.5.3 ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : ความม่ันคงในหนาท่ีการงานมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

ตาราง 50  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในหนาท่ีการ
งานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานการรับรู 

เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 
เห็นดวยปานกลาง 4 10 3 17 
 (1.37) (3.42) (1.03) (5.82) 
เห็นดวยมาก 13 63 49 125 
 (4.45) (21.58) (16.78) (42.81) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 12 78 60 150 

 
(4.11) (26.71) (20.55) (51.37) 

รวม 29 151 112 292 
 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 

Chi-Square = 5.996             Sig. = 0.199 
 

 จากตาราง 50 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ไมข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Sig. = 0.199) 

 

 
สมมติฐานท่ี 2.6 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี 
   สมมติฐานท่ี 2.6.1 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 
                          ท่ีแสดงออก 
  H0 : สภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก  

H1 : สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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ตาราง 51  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอม 
              ในการทํางานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 18 19 37 
 (6.16) (6.51) (12.67) 
เห็นดวยมาก 51 91 142 
 (17.47) (31.16) (48.63) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 40 73 113 

 (13.70) (25.00) (38.70) 
รวม 109 183 292 

 (37.33) (62.67) (100.00) 
Chi-Square = 3.328            Sig. = 0.312 
 

 จากตาราง 51 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไมข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(Sig. = 0.312) 
 
 

สมมติฐานท่ี 2.6.2 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอความรูสึก 
   H0 : สภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธตอความรูสึก  
   H1 : สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอความรูสึก 

 

ตาราง 52  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอม 
              ในการทํางานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานความรูสึก 
เห็นดวย เห็นดวยมาก เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 7 23 7 37 
 (2.40) (7.88) (2.40) (12.67) 
เห็นดวยมาก 5 77 60 142 
 (1.71) (26.37) (20.55) (48.63) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 7 27 79 113 

 
(2.40) (9.25) (27.05) (38.70) 

รวม 19 127 146 292 
 (6.51) (43.49) (50.00) (100.00) 

Chi-Square = 45.241*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 52 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดาน
ความรูสึก ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (Sig. = 0.000) 
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สมมติฐานท่ี 2.6.3 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอการรับรู 
   H0 : สภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธตอการรับรู  
   H1 : สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธตอการรับรู 

 

 

ตาราง 53  แสดงจํานวนและรอยละระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอม 
              ในการทํางานและระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 

ระดับปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

ระดับความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานการรับรู 

เห็นดวย 
เห็นดวย

มาก 
เห็นดวยมากท่ีสุด รวม 

เห็นดวยปานกลาง 11 21 5 37 
 (3.77) (7.19) (1.71) (12.67) 
เห็นดวยมาก 17 84 41 142 
 (5.82) (28.77) (14.04) (48.63) 
เห็นดวยมากท่ีสุด 1 46 66 113 

(0.34) (15.75) (22.60) (38.70) 
รวม 29 151 112 292 

 (9.93) (51.71) (38.36) (100.00) 
Chi-Square = 49.986*            Sig. = 0.000 
 

 จากตาราง 53 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ระดับความจงรักภักดีของบุคลากรดานการรับรู 
ข้ึนอยูกับระดับปจจัยดานการบํารุงรักษาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (Sig. = 0.000) 

 

 
ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

ปจจัยดานตัวกระตุน 
 

ความจงรักภักดีของบุคลากร 
ดานพฤติกรรมท่ี

แสดงออก 
ดานความรูสึก ดานการรับรู 

ดานความประสบความสําเร็จ ü ü ü 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน X ü ü 

ดานลักษณะงาน ü ü ü 

ดานความรับผิดชอบ ü ü ü 

ดานโอกาสความกาวหนา ü ü ü 

X ยอมรับ H0ปฏิเสธ H1    üปฏิเสธ H0ยอมรับ H1 
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ตาราง 55 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการบํารุงรักษามีความสัมพันธ 
             ตอความจงรักภักดี 

ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ความจงรักภักดีของบุคลากร 

ดานพฤติกรรมท่ี
แสดงออก 

ดานความรูสึก ดานการรับรู 

ดานนโยบาย การบริหาร ü ü ü 

ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ü ü ü 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ü ü ü 

ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน X ü ü 

ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ü ü ü 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน X ü ü 

X ยอมรับ H0ปฏิเสธ H1   üปฏิเสธ H0ยอมรับ H1 

 
 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตัวกระตุนกับ

ความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และเพ่ือ

ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการบํารุงรักษากับความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรโรงเรียน

เอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากบุคลากรท่ีมีหนาท่ี

ดานการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเอกชนสายสามัญ 17 โรงเรียน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 

292 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square (c2 ) 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลบุคคลพ้ืนฐานท่ัวไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 76.37 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 88.01 มีสถานภาพสมรสแลว คิดเปน           

รอยละ 61.64 มีเงินเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.18 มีอายุระหวาง 26-35 

ป คิดเปนรอยละ 47.26 และสวนใหญปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสายสามัญมาเปนระยะเวลา 6-10 

ป คิดเปนรอยละ 44.52  

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานตัวกระตุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ในภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความประสบความสําเร็จ 

รองลงมาคือ ดานโอกาสความกาวหนา ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ดานลักษณะงาน 

และอันดับสุดทายคือ ดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 

 ดานความประสบความสําเร็จ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.22 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็น

ดวยมากที่สุดในประเด็นปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายและเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือสามารถ

แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบได และอันดับสุดทายคือ รูสึกภูมิใจในความสําเร็จจาก



การปฏิบัติงาน ตามลําดับ ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มี

ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นเพ่ือนรวมงานยอมรับในความสามารถและขอคําแนะนํา

เก่ียวกับงาน รองลงมาคือ ผูบริหารยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และอันดับ

สุดทายคือ ไดรับคําชื่นชม เม่ือปฏิบัติงานสําเร็จ ตามลําดับ 

 ดานลักษณะงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก มีคาเฉล่ีย 4.02 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากในประเด็นมี

อิสระในการคิดพัฒนางานในความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบัติอยูเปนงานท่ี              

ทาทายความรูความสามารถ และอันดับสุดทายคือ งานท่ีรับผิดชอบ เปดโอกาสใหไดใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ตามลําดับ 

 ดานความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ               

เห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.01 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากใน

ประเด็นงานในหนาท่ีความรับผิดชอบมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับกําลังความสามารถท่ีจะทําได รองลงมา

คือ มักจะมีโอกาสไดรับผิดชอบงานสําคัญๆขององคกร และอันดับสุดทายคือ รูสึกวางานในความ

รับผิดชอบมีสวนทําใหท้ังองคกรประสบความสําเร็จ ตามลําดับ 

 ดานโอกาสความกาวหนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.20 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด

ในประเด็นไดรับเล่ือนตําแหนง/การข้ึนเงินเดือน สอดคลองกับความคาดหวังในการทํางาน รองลงมา

คือ มีโอกาสกาวหนาในองคกรเทียบเทากับทํางานในองคกรอ่ืน  และอันดับสุดทายคือ ไดรับ                

การสนับสนุนใหเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถอยางสมํ่าเสมอ 

ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.07 เม่ือพิจารณาเปน                

รายดานพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการบํารุงรักษาในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดาน

ความม่ันคงในการทํางาน รองลงมาคือ ดานนโยบาย การบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา และอันดับสุดทาย

คือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 



 ดานนโยบาย การบริหาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.21 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

ที่ สุดในประเด็นองคกรมีการมอบหมายงานและกระจายงานอยางเหมาะสม รองลงมาคือ

ผูบังคับบัญชามีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนดไว และอันดับสุดทายคือ 

องคกรมีกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสม ตามลําดับ 

 ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมากในประเด็นผู บังคับบัญชามีบุคลิกภาพของความเปนผู นํา รองลงมาคือ 

ผูบังคับบัญชามีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษาในการทํางาน และอันดับสุดทายคือ ผูบังคับบัญชา

ปกครองดวยความมีเหตุผลและยุติธรรม ตามลําดับ 

 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

มากในประเด็นเงินเดือนเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รองลงมาคือ องคกรมีสวัสดิการท่ีดีและ

เหมาะสมสําหรับบุคลากร และอันดับสุดทายคือ เงินโบนัสท่ีไดรับ เหมาะสมกับผลงาน ตามลําดับ 

 ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.01 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมากในประเด็นในการทํางานมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีความเปนมิตรท่ีดีตอ

กัน รองลงมาคือ มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน และอันดับสุดทายคือ รูสึกวาทีมงานสามารถ

แกไขปญหาตางๆ ไปไดดวยดี ตามลําดับ 

 ดานความม่ันคงในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.22 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็น

ดวยมากที่สุดในประเด็นมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานในองคกรน้ีตอไป รองลงมาคือ รูสึก

มั่นคงในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีกําลังปฏิบัติอยู และอันดับสุดทายคือ ไมอยากยายไปทํางานท่ีอ่ืนถา

มีโอกาส ตามลําดับ 

 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

มากที่สุดในประเด็นองคกรมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ เชน ยานพาหนะ 



ระบบการติดตอส่ือสาร เปนตน รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอตอการ

ทํางาน และอันดับสุดทายคือ อาคาร สถานท่ีขององคกรกวางขวางสะดวกในการทํางาน ตามลําดับ 

 สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นมาก มีคาเฉล่ีย 4.12 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดาน

พฤติกรรมท่ีแสดงออก รองลงมาคือ ดานความรูสึก และอันดับสุดทายคือ ด านการรับรู ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดานมีดังน้ี 

 ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.21 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

ที่สุดในประเด็นยินดีปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายอยางเต็มความสามารถ รองลงมาคือ 

ยินดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไมวาผูบังคับบัญชาคนน้ันจะเปนใครก็ตาม ตองการความ

เจริญกาวหนาในองคกรน้ีในระยะยาว และอันดับสุดทายคือ รักษาผลประโยชนขององคกร ตามลําดับ 

 ดานความรูสึก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

มีคาเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

มากในประเด็นรูสึกมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการ

ปฏิบัติงาน พึงพอใจท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมและการดําเนินงานหลายอยางในองคกร และอันดับ

สุดทายคือ มีความสุขท่ีไดปฏิบัติงานในองคกร ตามลําดับ 

 ดานการรับรู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก                

มีคาเฉล่ีย 4.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย

มากในประเด็นมีความเชื่อม่ันและไววางใจในตัวผูบังคับบัญชา รองลงมาคือ เม่ือทํางานผิดพลาด

ผูบังคับบัญชาจะเขามาชวยแกไขปญหา มีความม่ันใจในความม่ันคงขององคกร และอันดับสุดทายคือ 

มีความเช่ือม่ันวาจะทํางานในองคกรน้ีในอนาคต ตามลําดับ 

สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของ

บุคลากร พบวา ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรดานความประสบความสําเร็จ ดานลักษณะงาน              

ดานความรับผิดชอบ และดานโอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร 

ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก และดานการรับรู อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนปจจัย



ดานตัวกระตุนขององคกรดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน มีความสัมพันธตอความจงรักภักดี

ของบุคลากร ดานความรูสึก และดานการรับรู อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แตดานพฤติกรรมท่ี

แสดงออก พบวาไมมีความสัมพันธ  

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการบํารุงรักษาขององคกรดานนโยบาย การบริหาร  ดานการ

บริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก และดาน

การรับรู อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนปจจัยดานการบํารุงรักษาขององคกรดานความสัมพันธ

ระหวางเพ่ือนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของ

บุคลากร ดานความรูสึก และดานการรับรู อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แตดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

พบวาไมมีความสัมพันธ 
 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยดานตัวกระตุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม

อยูในระดับเห็นมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุนในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดาน

ความประสบความสําเร็จ ในเร่ืองปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายและเวลาท่ีกําหนด รองลงมาคือ 

ดานโอกาสความกาวหนาในเร่ืองไดรับเล่ือนตําแหนง/การข้ึนเงินเดือน สอดคลองกับความคาดหวังใน

การทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ในเร่ืองเพ่ือนรวมงานยอมรับในความสามารถ

และขอคําแนะนําเก่ียวกับงาน ดานลักษณะงาน ในเร่ืองมีอิสระในการคิดพัฒนางานในความ

รับผิดชอบอยางเต็มท่ี และดานความรับผิดชอบในเร่ืองงานในหนาที่ความรับผิดชอบมีปริมาณท่ี

เหมาะสมกับกําลังความสามารถท่ีจะทําได ซ่ึงสอดคลองกับ Hertzberg, Mausner, & Synderman  

(1959 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) ที่กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจท่ีเก่ียวของกับ

งานโดยตรง เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในดานของการทํางานทําใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและ

ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย 1) การสัมฤทธิ์ผลการประสบความสําเร็จ

ในงาน คือ การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกทํางานตรงไปตามเปาหมายและสําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี   

2) การไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คือ การท่ีบุคลากรไดรับการยอมรับจากผลท่ีทํางานสําเร็จ ทํา

ใหคนยกยองชื่นชม 3) ลักษณะเน้ืองาน คือ การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกวางานท่ีไดรับมอบหมายน้ัน



นาสนใจ อยากท่ีจะทํางานน้ัน 4) ความรับผิดชอบ คือ การท่ีบุคลากรมีความรูสึกในการรับผิดชอบ

ตนเองในการทํางานและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา และ               

5) โอกาสความเจริญกาวหนา คือ การท่ีบุคลากรมีความรูสึกกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู               

ซ่ึงอาจจะหมายถึงเล่ือนข้ันตําแหนงท่ีสูงข้ึน หรืองานน้ันสงผลดีตอการพัฒนาในงานท่ีทํา 

 จากการศึกษาปจจัยดานการบํารุงรักษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานการบํารุงรักษาในระดับเห็นดวยมากที่สุดในดานความม่ันคงในการทํางาน ในเร่ือง มีโอกาส

ประสบความสําเร็จในการทํางานในองคกรน้ีตอไป รองลงมาคือ ดานนโยบาย การบริหาร ในเร่ือง

องคกรมีการมอบหมายงานและกระจายงานอยางเหมาะสม ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ในเร่ือง

องคกรมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ เชน ยานพาหนะ ระบบการ

ติดตอส่ือสาร เปนตน ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานในเร่ืองในการทํางานมีการทํางานเปน

ทีม มีความสามัคคี มีความเปนมิตรท่ีดีตอกัน ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ในเร่ือง

ผูบังคับบัญชามีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา และดานคาตอบแทนและสวัสดิการในเร่ืองเงินเดือน

เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับ Hertzberg, Mausner, & Synderman                 

(1959 อางใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) ที่กลาววา ปจจัยดานการบํารุงรักษาเปนส่ิงท่ีชวยให

บุคลากรยังคงทํางานอยูและยังสามารถรักษาไมใหออกจากท่ีทํางาน และเปนปจจัยท่ีชวยตอบสนอง

ความตอการข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน ซ่ึงประกอบดวย 1) นโยบายและการบริหาร คือ การท่ีบุคลากร

จะมีความรูสึกวาฝายบริหารมีการส่ือสารกับบุคลากรเปนอยางดีทําใหไดรูถึงนโยบายขององคกรท่ี

ทํางานอยูและเปาหมายอยางชัดเจน 2) การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา คือ การท่ีบุคลากรไดรูสึก

วาผูบริหารหรือหัวหนาไดคอยดูแลสอนงานและมอบหมายใหทํางานตามหนาท่ีท่ีรับผิ ดชอบ                     

3) คาตอบแทนในการทํางาน คือ การท่ีบุคลากรมีความรูสึกวาไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม                  

4) ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน คือ การท่ีบุคลากรมีความรูสึก ทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานใน

องคกร 5) ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน คือ การท่ีบุคลากรเกิดความรูสึกม่ันคงในงานท่ีทํา และ               

6) สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งท่ีอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีในองคกรท่ีทําใหบุคลากร

รูสึกมีความสุขและสะดวกสบายในการทํางาน 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรมีความสัมพันธตอความจงรักภักดี

ของบุคลากร พบวา ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรดานความประสบความสําเร็จ ดานลักษณะงาน 

ดานความรับผิดชอบ และดานโอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร 



ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก และดานการรับรู อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และปจจัย

ดานการบํารุงรักษาขององคกรดานนโยบาย การบริหาร ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา       

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความม่ันคงในหนาท่ีการงาน มีความสัมพันธตอความ

จงรักภักดีของบุคลากร ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานความรูสึก และดานการรับรู อยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปริตา จิตรจรูญ (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความจงรักภักดีของพนักงานของบริษัทซีลอร ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จํากัด ที่พบวา 

ปจจัยจูงใจมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ดานความสําเร็จในการทํางานและลักษณะของ

งานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก การยอมรับนับถือและความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง 

สวนปจจัยคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของพนักงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูใน

ระดับมาก นโยบายการบริการงานขององคกร ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ระบบในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินเดือนและผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง พนักงานมีการรับรูตอ

ความจงรักภักดีตอบริษัทในระดับมาก มีความรูสึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอความจงรักภักดีตอ

บริษัทในระดับปานกลาง 

 จากผลการศึกษาปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรดานการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

ไมมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก  และปจจัยดานการ

บํารุงรักษาขององคกรดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ไมมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจาก

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีของบุคลากรดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

ระดับเดียวกัน คือ ระดับเห็นดวยมากที่สุด จึงสงใหไมมีความสัมพันธ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสาย

สามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงบุคลากรท่ีมีหนาท่ีดานการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเอกชนสาย

สามัญมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานตัวกระตุน ปจจัยดานการบํารุงรักษา และมีความจงรักภักดีใน

ระดับมาก เพ่ือใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรใหมากย่ิงข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตัวกระตุนขององคกรดานความประสบความสําเร็จ 

ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ และดานโอกาสความกาวหนา มีความสัมพันธตอความ



จงรักภักดีของบุคลากร ดังน้ันโรงเรียนเอกชนสายสามัญ จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองของการกําหนด

เปาหมายในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และควรกําหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสมกับภาระงาน มีการ

กําหนดหลักเกณฑในการไดรับเล่ือนตําแหนง/การข้ึนเงินเดือนที่ชัดเจนและเปนธรรม สงเสริมให

บุคลากรมีความเปนอิสระในการคิดพัฒนางานในความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี และมีการมอบหมายงาน

ในหนาท่ีความรับผิดชอบใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับกําลังความสามารถของบุคลากร  

2. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการบํารุงรักษาขององคกรดานนโยบาย การบริหาร 

ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความม่ันคงในหนาท่ี

การงาน มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของบุคลากร ดังน้ันโรงเรียนเอกชนสายสามัญ จึงควรให

ความสําคัญในเร่ืองดานคาตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตลอดจนควร

มีการนําระยะเวลาปฏิบัติงานมาใชในการพิจารณาการปรับข้ันเงินเดือนหรือโบนัสตางๆ เพ่ือเปนการ

ใหบุคลากรเห็นถึงความกาวหนาในการทํางาน และมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางาน                

ในองคกรน้ีตอไป 

 3. ดานความม่ันคงในการทํางาน ในเร่ือง มีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานในองคกร

นี้ตอไป รองลงมาคือ ดานนโยบาย การบริหาร ในเร่ืององคกรมีการมอบหมายงานและกระจายงาน

อยางเหมาะสม ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ในเร่ืององคกรมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการ

ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ เชน ยานพาหนะ ระบบการติดตอส่ือสาร เปนตน ดานความสัมพันธระหวาง

เพ่ือนรวมงานในเร่ืองในการทํางานมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีความเปนมิตรท่ีดีตอกัน      

ดานการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ในเร่ืองผูบังคับบัญชามีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา  

4. การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตามแผนกหรือฝายที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนเอกชนสายสามัญ เพ่ือทําใหทราบถึงความจงรักภักดีของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสายสามัญ

ของแตแผนกหรือฝายตางๆและสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองคกรไดมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของบุคลากร 
โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
คําช้ีแจง   

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระ เพ่ือประกอบการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ                   
ความจงรักภักดีของบุคลากร โรงเรียนเอกชนสายสามัญ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยจึงขอความ
รวมมือจากทานเพ่ือชวยตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบจะไมมีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถาม   
แตประการใดโดยแบบสอบถามจะประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนที่ 2  ปจจัยดานตัวกระตุน 
 สวนที่ 3  ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
 สวนที่ 4  ความจงรักภักดีตอองคกร 
  

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                                         

นางสาวจิตตโสภิณ   นิลลิกา 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 กรุณาทําเคร่ืองหมาย ü ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ 
  □ ชาย    □ หญิง 
 

2.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
□ ตํ่ากวาปริญญาตรี   □ ปริญญาตรี  
□ ปริญญาโทหรือสูงกวา 

 

3.  สถานภาพ 
  □ โสด    □  สมรส   

□ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4.  ระดับเงินเดือน 
  □ ตํ่ากวา 10,000 บาท   □ 10,000 – 15,000 บาท 

□ 15,001 –  20,000 บาท   □ 20,001 – 25,000 บาท 
□ 25,001 – 30,000 บาท   □ มากกวา 30,000 บาท 

 

5.  อายุ 
  □ นอยกวา 25 ป   □ 26 – 35 ป   

□ 36 – 45 ป   □ 46 – 55 ป   
□ มากกวา 55 ป 

 

6.  ระยะเวลาการทํางานในองคกรปจจุบัน 
□ นอยกวา 5 ป    □ 6 – 10 ป 
□ 11 – 15 ป    □ 16 – 20 ป  
□ มากกวา 20 ป  
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สวนท่ี 2 ปจจัยดานตัวกระตุน 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย ü ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 

ปจจัยดานตัวกระตุน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ความประสบความสําเร็จ 
1.  ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายและเวลาท่ีกําหนด      
2.  ทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีทาน
รับผิดชอบได 

     

3.  ทานรูสึกภูมิใจในความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของทาน       
การไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

1.  เพ่ือนรวมงานยอมรับในความสามารถของทานและขอ
คําแนะนําเก่ียวกับงานจากทาน 

     

2.  ผูบริหารยอมรับและสนับสนุนความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของทาน 

     

3.  ทานไดรับคําช่ืนชม เมื่อปฏิบัตงิานสําเร็จ      

ลักษณะงาน 

1. งานท่ีทานปฏิบัติอยูเปนงานท่ีทาทายความรูความสามารถ      
2.  งานท่ีทานรับผดิชอบ เปดโอกาสใหทานไดใชความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค 

     

3.  ทานมีอิสระในการคิดพัฒนางานในความรับผดิชอบอยางเต็มท่ี      
ความรับผิดชอบ 
1.  งานในหนาท่ีความรับผิดชอบของทานมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถของทานท่ีจะทําได 

     

2.  ทานมักจะมีโอกาสไดรับผดิชอบงานสําคัญๆขององคกร      
3.  ทานรูสึกวางานในความรับผิดชอบของทานมีสวนทําใหท้ัง
องคกรประสบความสําเรจ็ 

     

โอกาสความกาวหนา 
1.  ทานไดรับเลื่อนตําแหนง/การข้ึนเงินเดือน สอดคลองกับ              
ความคาดหวังในการทํางานของทาน 

     

2.  มีโอกาสกาวหนาในองคกรเทียบเทากับทํางานในองคกรอ่ืน      
3.  ทานไดรับการสนับสนุนใหเขารวมประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือ
พัฒนาความรูความสามารถอยางสมํ่าเสมอ 

     

 
 
 
 
 
 



67 
 

สวนท่ี 3 ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
คําช้ีแจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย ü ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 

 
 

ปจจัยดานการบํารุงรักษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

นโยบายการบริหาร 
1.  องคกรมีการมอบหมายงานและกระจายงาน                
อยางเหมาะสม 

     

2.  องคกรมีกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสม      
3.  ผูบังคับบัญชามีแนวทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอง กับ
นโยบายที่กําหนดไว 

     

การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา 

1.  ผูบังคับบัญชามีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษา             
ในการทํางานของทาน 

     

2.  ผูบังคับบัญชามีบุคลิกภาพของความเปนผูนํา      
3.  ผูบังคับบัญชาปกครองดวยความมีเหตุผลและยุติธรรม      

คาตอบแทนและสวัสดิการ 

1.  เงินเดือนของทานเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ      
2.  เงินโบนัสท่ีทานไดรับเหมาะสมกับผลงานของทาน      
3.  องคกรมีสวัสดิการท่ีดีและเหมาะสมสําหรับบุคลากร      
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 
1.  ในการทํางานของทานมีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มี
ความเปนมิตรท่ีดตีอกัน 

     

2.  ทานมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน      
3.  ผูทานรูสึกวาทีมงานของทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ไปได
ดวยด ี

     

ความม่ันคงในการทํางาน 

1.  ทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานหากทานทํางาน
ในองคกรน้ีตอไป 

     

2.  ทานรูสึกม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีทานกําลังปฏิบัติอยู      
3.  ทานไมอยากยายไปทํางานท่ีอ่ืนถามีโอกาส      

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

1.  องคกรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอ เชน ยานพาหนะ ระบบการติดตอสื่อสาร เปนตน 

     

2.  ทานไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอ      
3.  อาคาร สถานท่ีขององคกรกวางขวางสะดวกในการทํางาน      
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สวนท่ี 4 ความจงรักภักดีตอองคกร 
คําช้ีแจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย ü ในชองวางใหตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 

ความจงรักภักดีตอองคกร 
ระดับ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
1.  ทานยินดีปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ 

     

2.  ทานยินดีปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไมวา
ผูบังคับบัญชาคนน้ันจะเปนใครก็ตาม 

     

3.  ทานรักษาผลประโยชนขององคกร      
4.  ทานตองการความเจริญกาวหนาในองคกรน้ี             
ในระยะยาว 

     

ดานความรูสึก 

1.  ทานรูสึกมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน      
2.  ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการปฏิบัติงานแกทาน      
3.  ทานมีความสุขท่ีไดปฏิบัติงานในองคกร      

4.  ทานพึงพอใจท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมและการ
ดําเนินงานหลายอยางในองคกร 

     

ดานการรับรู 
1.  ทานมีความเชื่อม่ันและไววางใจในตัวผูบังคับบัญชา      
2.  เม่ือทานทํางานผิดพลาดผูบังคับบัญชาจะเขามาชวย
ทานแกไขปญหา 

     

3.  ทานมีความม่ันใจในความม่ันคงขององคกร      
4.  ทานมีความเชื่อม่ันวาทานจะทํางานในองคกรน้ี                 
ในอนาคต 

     

 
สวนท่ี 5 ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 


