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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ1 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

Factors Affecting Loyalty to the Government Organization  
in Angthong City Hall. 

 
กิตติพงษ์  ศรีระ2  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (2) เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ 
ของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการในศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) ในภาพรวมระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการด้านพฤติกรรมที่แสดงออก  
มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก 

2) ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน และความรับผิดชอบ  
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ โดยที่ปัจจัยจูงใจทุกองค์ประกอบสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ ได้ร้อยละ 67.5  

3) ปัจจัยค้ าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา นโยบายการบริหาร สภาพการท างาน  
ความมั่นคงในงาน และความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของ
ข้าราชการ โดยที่ปัจจัยค้ าจุนทุกองค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ได้ร้อยละ 74.3 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ความจงรักภักดีต่อองค์การ 

Abstract 

 The objective of this research were: 1) to study the level of organizational 
loyalty of officials in Angthong city hall, and 2) to study factors affecting loyalty to the 
government organization in Angthong city hall. A sample group was selected from  
127 people of officials in Angthong city hall. The research instrument was a 
questionnaire of statistical program. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, and multiple linear regression standard. The analysis 
were used to test the hypothesis. The results were as follow:  
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 1. In overall, the level of organizational loyalty of officials in Angthong city hall 
was at the highest level. Behavioral expression of loyalty to the organization was at 
the highest level then perception, and feelings respectively.  
 2. Motivation factor in advancement, job description, earning and responsibility 
affected loyalty to the government organization.  According to previous factors were 
showed the variation of loyalty to the government organization by 67.5 of percentage. 
 3. Maintenance factor in dominance, management policy, work condition,  
work stability, and relationship with subordinate affected loyalty to the government 
organization. According to previous factors were showed the variation of loyalty level 
to the government organization by 74.3 of percentage. 

Keywords: Motivation factor; Maintenance factor; Loyalty to the organization 

บทน า 
องค์การทุกองค์การต้องการความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า โดยมีบุคลากรเป็นคน

ขับเคลื่อนงานหรือนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การก าหนด แต่การที่จะท าให้
บุคลากรเกิดความจงรักภักดี และน าไปสู่ความทุ่มเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานได้นั้น เมื่อบุคลากร
อุทิศตนเพื่อองค์การเช่นนี้สิ่งส าคัญ คือ องค์การต้องให้ความส าคัญกับตัวบุคคล ความรัก ความจริงใจ 
รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานที่เหมาะสมแต่ละบุคคลรวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร ทุกองค์การย่อมต้องการให้บุคลากรของตนมีความรักและจริงใจต่อองค์การและเต็มใจ 
ที่จะทุ่มเทในการท างานให้กับองค์การเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน  

จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และลพบุรี มีพ้ืนที่จ านวน 605,232.50 ไร่ มีประชากร 260,272 คน  และศาลากลางจังหวัด
อ่างทองเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัดที่มีหน่วยงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เป็นหนึ่ง
องค์การที่ตระหนักถึงความส าคัญว่าบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
ระบบการบริหารขององค์การ และภารกิจในการให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ข้อมูลการ
ส ารวจข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีอัตราการลาออกจาก
องค์การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของข้าราชการทั้งหมด 
(ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง, 2563) โดยเกิดความต้องการลาออก โยกย้ายไปหน่วยงานอ่ืน และ
โอนอายุราชการไปบรรจุที่องค์การอ่ืน เพ่ือจะพัฒนาตนเองและเจริญเติบโตก้าวหน้าในงาน 
นอกจากนี้ข้าราชการที่เหลืออยู่จะต้องรับบทบาทสอนงานข้าราชการที่จะเข้ามาใหม่  อีกทั้งยังต้อง
เริ่มท าความรู้จักและปรับตัวเข้าหากันทั้งบุคลากรใหม่และบุคลากรเก่าที่ต้องท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง ซึ่งจะส่งผลให้ งานที่ต้องท าขาด
ความต่อเนื่องได้ และยังส่งผลให้เกิดการท างานล่าช้า คุณภาพการให้บริการประชาชนลดลงอาจท าให้
ประชาชนที่เข้ามาติดต่อใช้บริการเกิดความไม่พอใจได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยจะศึกษาข้าราชการที่สังกัดกระทรวงต่าง ๆ 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีความจงรักภักดีต่อองค์การอยู่ในระดับใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
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ในพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้
และให้ท างานอยู่กับองค์การต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด

อ่างทอง 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง 

2. ปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการให้เกิด

ความจงรักภักดีต่อองค์การ 
2. น าเอาองค์ความรู้ เรื่องความจงรักภักดีต่อองค์การไปปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์การไม่แสวงก าไรอื่น ๆ ได้  
3. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ

องค์การในส่วนของหน่วยงานราชการ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
Herzberg et al. (1959) ได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย โดยแบ่ง

แรงจูงใจออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ดังนี้ 
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) คือ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ท างานอย่าง 

มีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือท าให้เกิดความภักดีต่อองค์การ
มากขึ้น ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition for 
achievement) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความก้าวหน้า (Advancement) เงินเดือน (Salary)  

2) ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance factors or Hygiene factors) คือ ปัจจัยที่องค์การขาด
ไม่ได้ หรือปัจจัยที่องค์การมอบให้กับบุคลากรท่ีขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะมีแนวโน้มเกิดความ
ไม่พึงพอใจต่องานที่รับผิดชอบต่อองค์การ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal 
relations-subordinates) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal relations-superior) 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal relations-peers) การปกครองบังคับบัญชา 
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(Supervision technical) นโยบายการบริหาร (Company policies and administration) สภาพ
การท างาน (Working conditions) ความมั่นคงในงาน (Job security)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์การ 
Hoy and Rees (1974) กล่าวว่าความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นสิ่งที่แสดงออกซ่ึง

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับองค์กร ถ้าบุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมากข้ึนจะมีแนวโน้ม
ลาออกหรือย้ายองค์การไปก็จะน้อยลงเท่านั้น ความจงรักภักดี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

1) ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect)  คือ ความรู้สึกขั้นต้นของบุคคล 
ที่จะตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น การไม่อยากย้ายไปจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือความต้องการที่จะไมย่้ายจากองค์การ 

2) ด้านความรู้สึก (Affective aspect) คือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดจากการประเมิน 
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น รักที่จะท างานกับองค์การ ความพึงพอใจใน
องค์การ 

 3) ด้านการรับรู้ (Cognitive aspect) คือ ค่านิยม ความเชื่อมั่นที่บุคคลยึดถือต่อบุคคล
หรือองค์การ เช่น ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในหัวหน้าและองค์การ ความเชื่อถือในหัวหน้า แม้คนอ่ืน
จะมีปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจของหัวหน้า ความรู้สึกว่าหัวหน้ายินดีรับผิดชอบแทนเมื่อตนเองบกพร่อง 
ความรู้สึกโดยตรงว่ามีความภักดีต่อหัวหน้า 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีวิธีด าเนินการ ดังนี้  

ปัจจัยจูงใจ 
- ความส าเร็จในการท างาน 
- การไดร้ับการยอมรับ 
- ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
- ความรับผิดชอบ 
- ความก้าวหน้า 
- เงินเดือน 

 

ปัจจัยค ้ำจนุ 
- ความสัมพันธ์กับใต้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
- การปกครองบังคับบัญชา  
- นโยบายการบริหาร 
- สภาพการท างาน  
- ความมั่นคงในงาน 

 

ควำมจงรักภักดีต่อองค์กำร 
ของข้ำรำชกำรในศำลำกลำง

จังหวัดอ่ำงทอง 
- ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 
- ด้านความรูส้ึก 
- ด้านการรบัรู ้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที่ศาลากลาง

จังหวัดอ่างทอง มี 7 สังกัดกระทรวง จ านวน 186 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้จากค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ที่ 0.05 และท าการสุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มตามล าดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน และสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มโดยการสุ่มแบบง่าย  ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 127 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และระดับต าแหน่งงาน จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนที่ส่งต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ

โดยปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า เงินเดือน และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การปกครองบังคับบัญชา นโยบายการ
บริหาร สภาพการท างาน และความม่ันคงในงาน จ านวน 39 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศากลางจังหวัด
อ่างทอง ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ จ านวน 15 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ลักษณะค าถามจะเป็นปลายเปิด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และได้แบบสอบถาม 

ที่สมบูรณ์จ านวน 127 ชุด 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาค่าความถี่  

ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple linear 
Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน  
 การวัดระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัยได้ก าหนดมาตรวัดแบบของ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นของการวัดระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
และความจงรักภักดีต่อองค์การ 

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ าจุน 

ระดับความจงรักภักดี
ต่อองค์การ 

4.21 – 5.00 มากที่สุด มากที่สุด 
3.41 – 4.20 มาก มาก 
2.61 – 3.40  ปานกลาง ปานกลาง 
1.81 – 2.60  น้อย น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยที่สุด น้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  

(n=127) 
 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 35 27.6 
 หญิง 92 72.4 
2. อายุ 
 20 – 30 ปี 20 15.7 
 31 – 40 ป ี 35 27.6 
 41 – 50 ป ี 39 30.7 
 51 – 60 ปี  33 26.0 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 9 7.1 
 ปริญญาตร ี 73 57.5 
 ปริญญาโท 44 34.6 
 ปริญญาเอก 1 0.8 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
 น้อยกว่า 1 ปี  5 3.9 
 1 – 5 ป ี 37 29.1 
 6 – 10 ป ี 17 13.4 
 11 – 15 ปี  18 14.2 
 มากกว่า 15 ปี  50 39.4 
5. ระดับต าแหน่งงาน 
 ปฏิบัติงาน 9 7.1 

 ช านาญงาน 15 11.8 
 อาวุโส 4 3.1 
 ปฏิบัติการ 41 32.8 
 ช านาญการ 44 34.6 
 ช านาญการพิเศษ 10 7.9 
 อ านวยการต้น 2 1.6 
 อ านวยการสูง 2 1.6 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 41 – 50 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับช านาญการ และประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่า 15 ปี 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย (    ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความจงรักภักดีต่อองค์การ 

ความจงรักภักดีต่อองค์การ    S.D. ระดับความจงรักภักด ี
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก 4.53 0.561 มากที่สุด 
ด้านความรู้สึก 4.16 0.781 มาก 
ด้านการรับรู ้ 4.32 0.775 มากที่สุด 

โดยรวม 4.24 0.529 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด

อ่างทอง พบว่า ข้าราชการมีความจงรักภักดีต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.24 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.529 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรม 
ที่แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.561 รองลงมา
คือ ด้านการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.775  
และด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.781 
ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแสดงอิทธิพลของปัจจัยจูงใจที่มีต่อความจงรักภักดี 
ต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยวิธี Multiple Linear Regression  

ปัจจัยจูงใจ B S.D. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.168 0.240  4.872 0.000** 
ความส าเร็จในการท างาน 0.083 0.054 0.093 1.531 0.128 
การได้รับการยอมรับ - 0.005 0.048 - 0.006 -0.102 0.919 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 0.213 0.051 0.282 4.198 0.000** 
ความรับผิดชอบ 0.144 0.046 0.224 3.106 0.002** 
ความก้าวหน้า 0.183 0.045 0.289 4.098 0.000** 
เงินเดือน 0.134 0.035 0.226 3.810 0.000** 

F = 41.616, p-value = 0.000**, n = 127 และ R2= 0.675  
หมายเหตุ**มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01  

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.675 และองค์ประกอบ
ทุกด้านของปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลร่วมกันต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01) และปัจจัยจูงใจทุกองค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความ
จงรักภักดีต่อองค์การโดยรวมของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  ได้ร้อยละ 67.5  
โดยปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุด คือ ความก้าวหน้า รองลงมาคือ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน และความรับผิดชอบ โดยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ 
ของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ส่วนการได้รับ 
การยอมรับและความส าเร็จในการท างานไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05) 
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4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ 
ในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแสดงอิทธิพลของปัจจัยค้ าจุนที่มีต่อความจงรักภักดี 
ต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยวิธี Multiple Linear Regression 

ปัจจัยจูงใจ B S.D. Beta t p-value 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.079 0.206  5.239 0.000** 
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 0.081 0.038 0.127 2.129 0.035* 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.010 0.043 0.013 0.233 0.817 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.012 0.039 0.017 0.316 0.753 
การปกครองบังคับบัญชา 0.177 0.037 0.275 4.715 0.000** 
นโยบายการบริหาร 0.228 0.050 0.321 4.551 0.000** 
สภาพการท างาน 0.134 0.039 0.211 3.466 0.001** 
ความมั่นคงในงาน 0.117 0.060 0.147 1.960 0.052 

F = 49.196, p-value = 0.000**, n = 127 และ R – square = 0.743 
หมายเหตุ**มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01, *มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.743 และองค์ประกอบ
ทุกด้านของปัจจัยค้ าจุนมีอิทธิพลร่วมกันต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการ (ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01) และปัจจัยค้ าจุนทุกองค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร 
ของความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการได้ ร้อยละ 74.3 โดยองค์ประกอบของปัจจัยค้ าจุน 
ทีม่ีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการมากที่สุดคือ นโยบายการบริหาร รองลงมาคือ
การปกครองบังคับบัญชา สภาพการท างาน และความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีอิทธิพล 
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01) ส่วนความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาไม่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05) 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. ระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
ผลการศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและด้านการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความจงรักภักดี 
ต่อองค์การของข้าชการด้านความรู้สึกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกรองกาญจน์  
ทองสุข (2554) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในวิทยาลัย  
การอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรด้านพฤติกรรม  
ที่แสดงออกอยู่ในระดับสูง ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรด้านความรู้สึก และความจงรักภักดี
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ต่อองคก์รของบุคลากรในการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา จันทร์หล้า 
(2559) ศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
พบว่าความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี  โดยรวม 
และรายด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้สึกและด้านการรับรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง 

2.1 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง โดยปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุด คือ ความก้าวหน้า 
รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน และความรับผิดชอบ โดยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี 
ต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภัคร อเนกวิถี 
(2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน กรณี
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่งผลต่อความจงรักภักดี  
โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนัปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ 
(2557) ศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติ
ญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า แรงจูงใจด้านเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อม 
ในงาน มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ 
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของถลัชนันท์ บุตรขุนทอง (2559) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กร แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธนาคาร ขันธพัด (2558)  ศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุนและคุณภาพชีวิตในการ
ท า ง า น 
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พบว่า ปัจจัยจูงใจ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค าสรรเสริญเยินยอด้าน ความเจริญก้าวหน้า  
และด้านการได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการปฏิบัติงาน  
ของผู้ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

2.2 ปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง โดยปัจจัยค้ าจุนที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการมากที่สุดคือ 
นโยบายการบริหาร รองลงมาคือ การปกครองบังคับบัญชา สภาพการท างาน และความสัมพันธ์ 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของข้าราชการในศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส ช านาญเพชร (2557) ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความภักดีของพนักงานที่มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
ภักดีของพนักงานต่อธนาคารฯ น้อย และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวันใหม่ ทิพโอสถ (2558) 
ศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัทธ ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความั่นคงในงานและสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์การ  

 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

1. ข้าราชการจะท างานอยู่กับองค์การ และเจริญก้าวหน้าในงานไปอย่างมั่นคงพร้อม 
กับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะต้องสร้างแรงจูงใจในด้านความส าเร็จในการท างานและให้ความไว้วางใจ
ในความมั่นใจในงานให้แก่ข้าราชการ มีการยกย่องชื่นชมในการท างานที่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ หรือมีความสามารถในการแก้ปัญหาในการท างานให้ผ่านไปด้วยดีนั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ให้ข้าราชการเกิดแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งจะท าให้ข้าราชการเกิดขวัญและก าลังใจ ท าให้อยู่ 
กับองค์การตลอดไป และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. องค์การจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมให้คงอยู่กับองค์การ  
ให้นานที่สุดหรือจนเกษียณ โดยการพัฒนาข้าราชการที่มีอยู่ ในหน่วยงาน  ทั้งการให้ความรู้  
การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ และเป็น
ก าลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน นโยบายต่าง ๆ ขององค์การได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของข้าราชการที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ
เพ่ือให้องค์การสามารถน าปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขได้ตรงประเด็นรวมทั้งควรศึกษาถึง
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการให้เป็นอย่างมืออาชีพเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการท างานกับความจงรักภักดีต่อองค์การและ
ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการในจังหวัดอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรให้
ความส าคัญอันจะท าให้งานวิจัยมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อองค์การในที่สุด 
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