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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจใน
ค่าตอบแทนและความจงรกัภกัดีของบุคลากร โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 210 คน ที่ได้จากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และท าการทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Correlation) 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ต าแหน่งนักจดัการงานทัว่ไป 
รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และอายุการท างานน้อยกว่าหรอืเทยีบเท่า 5 ปี  ความ
พงึพอใจในค่าตอบแทนอยู่ในระดบัพอใจมาก (M = 3.92,S.D = 0.70) ความจงรกัภกัดอียู่ใน
ระดบัมาก (M = 4.45, S.D = 0.52) และผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
พบว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนกบัความจงรกัภกัดขีองบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก
อย่างมน้ียส าคญั r = .538, P <.01) แสดงว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากรสูง     
ความจงรกัภกัดขีองบุคลากรสงูดว้ยเช่นกนั 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 องค์การทุกองค์การจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดได้นัน้ การใช้
ทรพัยากรที่มอียู่ในองค์การอย่างมปีระสทิธิภาพนับว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ทรพัยากร
บุคคลเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน าความส าเรจ็มาสู่องคก์ารทุกองคก์าร กล่าวไดว้่า ทรพัยากรบุคคลเป็น
สิง่ที่มคี่ามหาศาล องค์การต้องรกัษาและพฒันาอย่างสม ่าเสมอ เพราะทรพัยากรบุคคลเป็น
ผูส้รา้งสรรพสิง่ทุกอยา่งจนกระทัง่กลายเป็นผลผลติหรอืการบรหิารทีน่ าองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็
การสญูเสยีบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถไปย่อมเท่ากบัการเสยีทรพัยากรทีม่คี่าไป (พะยอม 
วงศ์สารศร,ี 2545, หน้า 2) ดงันัน้การที่องค์การจะรกัษาบุคลากรที่มศีกัยภาพไว้จงึเป็นเรื่องที่
ควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก กลยุทธท์ีอ่งคก์ารต่างๆ ไดน้ ามาใชใ้นการรกัษาบุคลากรใหค้ง
อยูน่ัน้ ส่วนใหญ่กย็งัมุง่ไปทีก่ารใหผ้ลตอบแทนทีส่งูๆ แก่บุคลากร  
 ความพงึพอใจในค่าตอบแทน มสี่วนช่วยเสรมิสรา้งก าลงัใจในการปฏบิตังิาน เสรมิสรา้ง
ความสามคัคี สร้างขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัิงาน ช่วยเสรมิสร้างให้เกิดความจงรกัภกัดีต่อ
องค์การ ท าให้เกิดความศรัทธาเชื่อในองค์การ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน       
การท างานเป็นไปอยา่งราบรืน่ (สุพฒัน์ตรา ตนัตศิรไีกรแสง, 2551:22)  

ส านักงานอัยการภาค 8 เป็นส านักงานที่มสี านักงานอัยการในสงักัดที่รบัผิดชอบใน   
การควบคุมดูแลการปฏบิตัริาชการ ที่ประกอบไปด้วย 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนบน ซึง่มบีทบาท
หน้าที่หลกัในการอ านวยความยุตธิรรมให้กบัประชาชน และการปฏบิตัิงานของบุคลากรให้มี
ประสทิธภิาพ จ าเป็นต้องสรา้งความพงึพอใจในค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร เพื่อเป็นแรงจงูใจใน
การปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ และมปีระสทิธผิล บรรลุเป้าหมายขององคก์ร
อยัการ  

จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจ 
ในค่าตอบแทนและความจงรกัภกัดขีองบุคลากรส านักงานอยัการในสงักดัส านักงานอยัการ
ภาค 8 เพื ่อต ้องการทราบว ่าบ ุคลากรมคีวามพงึพอใจในค ่าตอบแทนที ่ได ้ร บัและมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดตี่อองค์การหรอืไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้น าขอ้มูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานด้านแผนการปฏบิตังิานบุคลากรบุคคล
ต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในค่าตอบแทนและความจงรกัภกัดขีอง
บุคลากรส านกังานอยัการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 8 
 
 



สมมติฐานในการวิจยั 
 H1:  ความพงึพอใจในค่าตอบแทนดา้นเงนิทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัความ
จงรกัภกัด ี
 H2:  ความพงึพอใจในค่าตอบแทนดา้นสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี 
 H3:  ความพงึพอใจในค่าตอบแทนดา้นงานมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดี 
 H4:  ความพงึพอใจในค่าตอบแทนดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานมี
ความสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัด ี
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตดา้นประชากรขา้ราชการธุรการส านักงานอยัการในสงักดัส านักงานอยัการภาค 
8 จ านวนทัง้สิน้ 445 คน โดยการสุ่มตวัอย่างค านวณจากสูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
จ านวน 210 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ตวัแปรต้น (Independent Variables) คอื ความพงึพอใจใน
ค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดา้นเงนิทางตรง ดา้นสวสัดกิาร ดา้นงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความจงรกัภกัดขีองบุคลากร 

ขอบเขตด้านระยะเวลาการท าวจิยัในครัง้นี้ ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดอืน สงิหาคม 
2564 ถงึ เดอืน มกราคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียข้อง 
 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัค่าตอบแทน  

 ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่

บุคลากรผูป้ฏบิตังิานอาจเป็นในรปูตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิกไ็ด้เพื่อตอบแทนการปฏบิตังิานตาม

หน้าที ่และจงูใจใหม้กีารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานเกิดแรงจูงใจ และมขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตัิงานแล้วก็จะส่งผลให้

บุคลากรย่อมอุทศิทัง้แรงกาย แรงใจในการปฏบิตังิานในหน้าที่  สุจติรา ธานันท์ (2552:3) ซึ่ง  

โชคชยั วนัด ี(2560:12) ไดแ้บ่งค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

และไมเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิไดแ้บ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนตวัเงนิ

ทางตรง (Direct Financial Compensation) และค่าตอบแทนทางอ้อมหรอืผลประโยชน์เกื้อกูล

(สวสัดกิาร) (Indirect Financial Compensation) ส่วนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ(Non-

Financial Compensation) เป็นสิง่ของ สทิธปิระโยชน์ และบรกิารต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 



ลกัษณะ คอื ตวังาน (Job) เป็นสิง่จงูใจท าให้บุคลากรเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน และ

สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นบรรยากาศ และความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

2. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกนึกคิดหรอืทศันคติของบุคคลที่มต่ีอ     

สิง่หนึ่งสิง่ใดสามารถเป็นไปในทางดีหรอืไม่ดี หรอืในทางบวกและทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเมื่อ     
สิ่งนัน้ได้ตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนัน้ ซึ่งจรญั บุญประกอบ (2542:46) กล่าวว่า                                                                                                                                                                                                                
ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีช่อบหรอืพอใจต่อสิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สิง่ของ ซึง่ความพอใจ
ดงักล่าวมทีัง้ในทศิทางบวกและทศิทางลบต่อสถานการณ์ในการท างาน ถ้ามคีวามพงึพอใจใน
ทศิทางบวกจะมคีวามตัง้ใจ ต้องการ สนใจ ยนิดใีนการท างานใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยด้วยด ีแต่ถ้ามี
ความพงึพอใจในทศิทางลบแลว้มกัจะถูกปฏเิสธ ไม่ตอบสนอง ไม่ใหค้วามร่วมมอืต่อการท างาน
ของส่วนรวม ทัง้นี้ความพงึพอใจแต่ละบุคคลมกัเกิดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการท างานให้
เกดิผลดหีรอืผลเสยีต่อองคก์ารได ้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึหรอืทศันคตอิย่างใด
อยา่งหนึ่งทีบุ่คคลแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรม เมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการทีค่าดหวงั
กจ็ะเกดิความพงึพอใจส่งผลในทางบวก และถา้ไมพ่งึพอใจกจ็ะส่งผลในทางลบทนัท ี

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

 ความจงรักภักดีต่อองค์การ (จาตุรงค์ วัฒนศิริ, 2552:38) เป็นความรู้สึกและ

แสดงออกของพนกังาน ซึง่เคารพต่อองคก์าร เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน อุทศิตนต่อองคก์าร มคีวาม

ผูกพนั รูส้กึเป็นเจา้ของ ต้องการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ สนับสนุนองค์การ ปกป้ององค์การ

จากการต่อตา้นของบุคคลอื่น ตระหนกัในดา้นดขีององคก์าร มคีวามเชื่อถอืและไวว้างใจพรอ้มที่

จะช่วยเหลอืองค์การ มคีวามปรารถนา และมคีวามตัง้ใจที่จะปฏบิตัิงานอยู่ในองค์การต่อไป 

เช่นเดยีวกบักรองกาญจน์ ทองสุข (2554:54) ความจงรกัภกัดต่ีอองค์การ คอื ความรู้สกึของ

บุคคลที่รู้สึกจงรกัภกัดต่ีอองค์การ สถานที่ที่ตนปฏิบตัิงานอยู่ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับองค์การ      

พงึพอใจในการท างาน รูส้กึรกั ผกูพนัต่อองคก์าร และเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความจงรกัภกัด ีเป็นความรูส้กึ และแสดงออก

ของบุคลากรในองค์การ แสดงความเคารพต่อองค์การ และมีความสัมพันธ์ต่อพฤติการณ์       

การปฏบิตัิงานของบุคลากร ความจงรกัภกัดมีคีวามส าคญัต่อการบรหิารองค์การค่อนข้างสูง    

บุคลากรที่มคีวามจงรกัภกัดจีะเต็มใจที่จะปฏบิตังิานและพรอ้มที่จะอุทศิตนเพื่อองค์การ ความ

จงรกัภกัดจีะน ามาซึง่ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวและความเขม้แขง็ในองคก์าร มคีวามภูมใิจ คอย

สนบัสนุนองคก์าร ซึง่เครือ่งชีว้ดัความจงรกัภกัดจีะแสดงออกดา้นพฤตกิรรม ดา้นความรูส้กึ และ



ด้านการรบัรู้ องค์การใดก็ตามที่มบีุคลากรที่มคีวามจงรกัภกัดอีงค์การนัน้ย่อมได้เปรยีบกว่า     

ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานน าพาองคก์ารสู่ความเจรญิก้าวหน้าต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการธุรการส านักงานอยัการในสงักดัส านักงาน
อยัการภาค 8 จ านวนทัง้สิ้น 455 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั โดยค านวณจากสูตรทาโร    
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%และยอมใหเ้กดิการคลาดเคลื่อน 5% 
ซึง่จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 210 ตวัอยา่ง           
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัได้สรา้งขึ้นมาจากผลงาน  
การวจิยัต่างๆ รวมถงึแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ยการใชค้ าถามแบบปลายปิด 
(Close-end question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open-end question) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน คอื  

H4 

เงนิทางตรง 

สวสัดกิาร 

งาน 

สภาพแวดลอ้ม 

ความจงรกัภกัด ี

H1 

H2 

H3 



 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปของบุคลากรส านักงานอยัการใน 
สงักดัส านักงานอยัการภาค 8 ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
รายไดต่้อเดอืน อายกุารท างาน  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในค่าตอบแทนและความจงรกัภกัดี
ของบุคลากร ได้แก่ ด้านเงนิทางตรง ด้านสวสัดกิาร ด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อม และความ
จงรกัภกัด ีจ านวน 27 ขอ้  
 ลกัษณะแบบสอบถามวดัความพงึพอใจจะเป็นค าถามก าหนดมาตราส่วน 5 ระดบั
ดงันี้ 
 5 หมายถงึ พอใจมากทีสุ่ด 

 4 หมายถงึ พอใจมาก 

 3 หมายถงึ พอใจปานกลาง 

 2 หมายถงึ พอใจ 

 1 หมายถงึ ไมพ่อใจเลย 

 ลกัษณะแบบสอบถามวดัความจงรกัภกัดีจะเป็นค าถามก าหนดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scal) ของ Likert 5 ระดบัดงันี้ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2548) 

  5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

  4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 

  3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 

 2 หมายถงึ เหน็ดว้ย 

 1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 

ผู้วจิยัได้ตรวจสอบแบบสอบถาม ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในส านักงานอัยการในสงักัดส านักงานอยัการภาค 8 จ านวน 21 คน    
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคัอยูท่ี ่0.869 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 สถิติเชิงพรรณนา ส าหรบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย    
การแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนความพึงพอใจในค่าตอบแทนกับความจงรักภักด ี             
จะวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนกับความจงรักภักดี ใช้การวิเคราะห์
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Correlation ) 



ผลการวิจยั 
 

 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
81.9 อายุระหว่าง31 – 40 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 สถานภาพโสด จ านวน     
120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 140 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 66.7 ต าแหน่งนกัจดัการงานทัว่ไป จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.2 รายไดต่้อเดอืน 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.3 และอายุการท างานน้อยกว่าหรอื
เทยีบเท่า 5 ปี จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.3 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพงึพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากร 
ส านกังานอยัการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 8 โดยภาพรวมทุกดา้น 

 ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ค่าเฉล่ีย S.D   
ดา้นเงนิทางตรง 3.96  0.67  
ดา้นสวสัดกิาร  4.06  0.65  
ดา้นงาน  3.87  0.63 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.80  0.86   

 รวม  3.92  0.70  
จากตาราง 1 พบว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากร โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่

ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสวัสดิการ           
มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.06 รองลงมาคอื ดา้นเงนิทางตรง มคี่าเฉลีย่ 3.96 และดา้นสภาพแวดลอ้ม มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด 3.80 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความจงรกัภกัดขีองบุคลากรส านกังาน

อยัการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 8  

 ความจงรกัภกัดี      ค่าเฉล่ีย S.D  
1. ฉนัอยากจะท างานในองคก์ารนี้ต่อไปในอนาคต 4.62  0.57  
2. ฉนัจะกล่าวถงึแต่สิง่ดีๆ  เกีย่วกบัองคก์ารของฉนัเมือ่  4.42  0.65  
  พดูคุยกบัเพื่อและญาตขิองฉนั 
3. ฉนัจะกล่าวถงึแต่สิง่ดีๆ  เกีย่วกบัองคก์ารของฉนัเมือ่  4.41 0.64  
  พดูคุยกบัผูม้าใชบ้รกิาร 
4. ฉนัสามารถแนะน าเกีย่วกบัองคก์ารของฉนัใหก้บัผูอ้ื่นได ้  4.41  0.64  
5. ฉนัจะไมเ่ปลีย่นงานในทนัทถีงึแมจ้ะไดร้บัการเสนอ  4.38  0.82  
  งานจากองคก์ารอื่น  
  รวม  4.45  0.52  



จากตาราง 2 พบว่า ความจงรกัภกัดีของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.45 
 
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เพียร์สันของความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความ
จงรกัภกัดขีองบุคลกรส านกังานอยัการในสงักดัส านกังานอยัการภาค 8 
 

Correlation 
 
ความพงึพอใจใน
คา่ตอบแทน 

ความจงรกัภกัด ี
Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์  

ดา้นเงนิทางตรง .348 .000** มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า  
ดา้นสวสัดกิาร .440 .000** มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
ดา้นงาน .558 .000** มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม .431 .000** มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
ภาพรวม .538 .000** มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง  
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

 จากตาราง 3  ผลการทดสอบสมมตฐิานความพงึพอใจในค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บั
ความจงรกัภกัดขีองบุคลากรโดยรวม พบว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความจงรกัภกัดขีองบุคลากร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั .538 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน    
ทศิทางบวก เมือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ายดา้น พบว่า ค่าตอบแทนดา้นตวังานมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) สูงสุด เท่ากบั .558 และดา้นเงนิทางตรงมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์(r) ต ่าสุด 
เท่ากบั .348 
  

สรปุและอภิปรายผล 
 

 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
สถานภาพการสมรสโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง         
นักจดัการงานทัว่ไป รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และอายุการท างานน้อยกว่าหรอื
เท่ากับ 5 ปี มคีวามพึงพอใจในค่าตอบแทนอยู่ในระดบัพอใจมาก และมคีวามจงรกัภกัดีต่อ
องคก์ารในระดบัมาก 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิธ์สหสมัพันธ์ความพึงพอใจในค่าตอบแทนกับความ
จงรกัภกัดขีองบุคลากร พบว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนด้านงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
จงรกัภกัดมีากทีสุ่ด รองลงมาดา้นสวสัดกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นเงนิทางตรง ซึง่แสดง



ให้เห็นว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงานมผีลกับความจงรกัภักดีของบุคลากร ถ้า
บุคลากรมคีวามพงึพอใจในค่าตอบแทนด้านงานสูงความจงรกัภกัดต่ีอองค์การก็จะสูง ขึน้ด้วย 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่บุคลากรของส านักงานอยัการพอใจกบัการสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน พอใจเมื่อไดร้บัการยกย่องชมเชย พอใจนโยบายการบรหิารงาน และ
ภาระงานที่ได้รบัมอบหมายจากองค์กรอยัการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุไรรตัน์ แซ่เตยีว 
(2554) ศึกษาความภักดีต่อองค์การของพนักงานที่มต่ีอธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วน
ปฏิบตัิการ พบว่า โอกาสก้าวและความมัน่คงในงานมคีวามสมัพันธ์กับความจงรกัภกัดีต่อ
องคก์าร อนนัตช์ยั คงจนัทร ์(2539) ไดก้ล่าวว่า คุณลกัษณะทีเ่กี่ยวกบัการท างาน เช่น ขอบเขต
งาน ความท้าทายของงาน ความเขา้ใจในหน้าที่หรอืบทบาทในการท างาน จ านวนภาระงานที่
ไดร้บัมอบหมายเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร  
 ดงันัน้สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีอง
บุคลากร โดยบุคลากรจะให้ความส าคญัในค่าตอบแทนด้านงานมากกว่าด้านสวสัดกิาร ด้าน
สภาพแวดลอ้ม และดา้นเงนิทางตรง ถ้าบุคลากรเกดิความรูส้กึพงึพอใจในค่าตอบแทนดา้นงาน
แล้วส่งผลให้เกิดความจงรกัภกัดีต่อองค์การ ท าให้บุคลากรมีความต้องการที่จะท างานใน
องคก์ารไดอ้ยา่งยาวนาน และสรา้งสรรคผ์ลงานทีด่มีปีระสทิธภิาพต่อองคก์าร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวเิคราะห์และอภปิรายผลในการวจิยัในครัง้นี้ ถงึแมจ้ะพบว่า ความพงึพอใจ
ในค่าตอบแทนดา้นงานมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดขีองบุคลากรส านักงานอยัการในสงักดั
ส านักงานอัยการภาค 8 มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนด้านเงนิทางตรงมคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดน้ีอยที่สุด ดงันัน้ผู้บรหิารของ
ส านักงานอยัการสูงสุด ควรน าผลจากการวจิยัไปเป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
และใชใ้นการก าหนดแผนนโยบายและแผนปฏบิตังิานของส านักงานอยัการสูงสุด เพื่อจงูใจและ
สร้างขวญัก าลงัใจให้กับบุคลากร ซึ่งการบรหิารงานที่มปีระสิทธิภาพสร้างแรงบนัดาลใจใน        
การท างานของบุคลากรท าใหบุ้คลากรเกดิความเชื่อมัน่ และศรทัธาในองคก์าร สรา้งความมัน่คง
ในชวีติใหก้บับุคลากรส านกังานอยัการในสงักดัส านกังานอยัการสงูสุด 
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