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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 210 คน ที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตสิ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Correlation)
ผลการวิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง อายุ ร ะหว่ า ง 31 – 40 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตาแหน่ งนักจัดการงานทัวไป
่
รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และอายุการทางานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 5 ปี ความ
พึงพอใจในค่าตอบแทนอยู่ในระดับพอใจมาก (M = 3.92,S.D = 0.70) ความจงรักภักดีอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.45, S.D = 0.52) และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนกับความจงรักภักดีของบุคลากรมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีน้ยสาคัญ r = .538, P <.01) แสดงว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากรสูง
ความจงรักภักดีของบุคลากรสูงด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดี
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์การทุก องค์การจะประสบผลสาเร็จและบรรลุ จุดมุ่งหมายที่กาหนดได้นัน้ การใช้
ทรัพ ยากรที่มอี ยู่ในองค์ก ารอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความสาคัญ เป็ นอย่างยิง่ ทรัพยากร
บุคคลเป็นสิง่ สาคัญทีจ่ ะนาความสาเร็จมาสู่องค์การทุกองค์การ กล่าวได้ว่า ทรัพยากรบุคคลเป็ น
สิง่ ที่มคี ่ามหาศาล องค์ก ารต้อ งรักษาและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพราะทรัพยากรบุคคลเป็ น
ผูส้ ร้างสรรพสิง่ ทุกอย่างจนกระทังกลายเป็
่
นผลผลิตหรือการบริหารทีน่ าองค์การไปสู่ความสาเร็จ
การสูญเสียบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถไปย่อมเท่ากับการเสียทรัพยากรทีม่ คี ่า ไป (พะยอม
วงศ์สารศรี, 2545, หน้า 2) ดังนัน้ การที่องค์ก ารจะรักษาบุคลากรที่มศี กั ยภาพไว้จงึ เป็ นเรื่องที่
ควรให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก กลยุทธ์ทอ่ี งค์การต่างๆ ได้นามาใช้ในการรักษาบุคลากรให้คง
อยูน่ นั ้ ส่วนใหญ่กย็ งั มุง่ ไปทีก่ ารให้ผลตอบแทนทีส่ งู ๆ แก่บุคลากร
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน มีส่วนช่วยเสริมสร้างกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน เสริมสร้าง
ความสามัค คี สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบตั ิงาน ช่ว ยเสริมสร้างให้เ กิดความจงรักภักดีต่ อ
องค์ก าร ท าให้เ กิด ความศรัท ธาเชื่อ ในองค์ก าร ก่ อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง าน
การทางานเป็นไปอย่างราบรืน่ (สุพฒ
ั น์ตรา ตันติศรีไกรแสง, 2551:22)
สานัก งานอัยการภาค 8 เป็ นสานักงานที่มสี านักงานอัยการในสังกัดที่รบั ผิดชอบใน
การควบคุมดูแลการปฏิบตั ริ าชการ ที่ประกอบไปด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ซึง่ มีบทบาท
หน้ าที่หลักในการอานวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน และการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องสร้างความพึงพอใจในค่าตอบแทนให้กบั บุคลากร เพื่อเป็ นแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้สาเร็จ และมีประสิทธิผล บรรลุ เป้าหมายขององค์กร
อัยการ
จากข้อ มูล ดังกล่าวทาให้ผู้ว จิ ยั สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนและความจงรัก ภักดีของบุค ลากรสานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการ
ภาค 8 เพื่อ ต้อ งการทราบว่า บุค ลากรมีค วามพึง พอใจในค่า ตอบแทนที ่ไ ด้ร บั และมี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์การหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้มาเป็ น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่ วยงานด้านแผนการปฏิบตั งิ านบุคลากรบุคคล
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของ
บุคลากรสานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 8

สมมติ ฐานในการวิ จยั
H1: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านเงินทางตรงมีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดี
H2: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดี
H3: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดี
H4: ความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านมี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดี
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรข้าราชการธุรการสานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค
8 จานวนทัง้ สิน้ 445 คน โดยการสุ่มตัวอย่างคานวณจากสูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
จานวน 210 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ด้านเงินทางตรง ด้านสวัสดิการ ด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความจงรักภักดีของบุคลากร
ขอบเขตด้านระยะเวลาการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ระยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่เดือน สิงหาคม
2564 ถึง เดือน มกราคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่ า ใช้จ่ายต่ า งๆ ที่อ งค์การจ่ายให้แ ก่
บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านอาจเป็ นในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบตั งิ านตาม
หน้าที่ และจูงใจให้มกี ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจ และมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบตั ิงานแล้วก็จะส่งผลให้
บุคลากรย่อมอุทศิ ทัง้ แรงกาย แรงใจในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ สุจติ รา ธานันท์ (2552:3) ซึ่ง
โชคชัย วันดี (2560:12) ได้แบ่งค่าตอบแทนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน ซึง่ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินได้แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ค่าตอบแทนตัวเงิน
ทางตรง (Direct Financial Compensation) และค่าตอบแทนทางอ้อมหรือผลประโยชน์เกื้อกูล
(สวัสดิการ) (Indirect Financial Compensation) ส่วนค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (NonFinancial Compensation) เป็ นสิง่ ของ สิทธิประโยชน์ และบริการต่างๆ แบ่งออกเป็ น 2

ลักษณะ คือ ตัวงาน (Job) เป็ นสิง่ จูงใจทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และ
สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นบรรยากาศ และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
2. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็ นความรู้ส ึกนึกคิด หรือ ทัศ นคติข องบุค คลที่มตี ่ อ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใดสามารถเป็ นไปในทางดีหรือไม่ดี หรือในทางบวกและทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นต่อ เมื่อ
สิ่ง นัน้ ได้ต อบสนองความต้อ งการแก่ บุค คลนัน้ ซึ่ง จรัญ บุญประกอบ (2542:46) กล่ า วว่ า
ความพึงพอใจเป็นความรูส้ กึ ทีช่ อบหรือพอใจต่อสิง่ ต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นคน สิง่ ของ ซึง่ ความพอใจ
ดังกล่าวมีทงั ้ ในทิศทางบวกและทิศทางลบต่อสถานการณ์ในการทางาน ถ้ามีความพึงพอใจใน
ทิศทางบวกจะมีความตัง้ ใจ ต้องการ สนใจ ยินดีในการทางานให้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี แต่ถ้ามี
ความพึงพอใจในทิศทางลบแล้วมักจะถูกปฏิเสธ ไม่ตอบสนอง ไม่ให้ความร่วมมือต่อการทางาน
ของส่วนรวม ทัง้ นี้ความพึงพอใจแต่ละบุคคลมักเกิดตามสถานการณ์ท่สี ่งผลต่อการทางานให้
เกิดผลดีหรือผลเสียต่อองค์การได้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ หรือทัศนคติอย่างใด
อย่างหนึ่งทีบ่ ุคคลแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม เมื่อได้รบั การตอบสนองความต้องการทีค่ าดหวัง
ก็จะเกิดความพึงพอใจส่งผลในทางบวก และถ้าไม่พงึ พอใจก็จะส่งผลในทางลบทันที
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดีต่อองค์การ
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก าร (จาตุ ร งค์ วัฒ นศิร ิ, 2552:38) เป็ น ความรู้ส ึก และ
แสดงออกของพนักงาน ซึง่ เคารพต่อองค์การ เต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน อุทศิ ตนต่อองค์การ มีความ
ผูกพัน รูส้ กึ เป็ นเจ้าของ ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ สนับสนุ นองค์การ ปกป้ององค์การ
จากการต่อต้านของบุคคลอื่น ตระหนักในด้านดีขององค์การ มีความเชื่อถือและไว้วางใจพร้อมที่
จะช่ว ยเหลือองค์ก าร มีความปรารถนา และมีความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การต่อไป
เช่นเดียวกับกรองกาญจน์ ทองสุข (2554:54) ความจงรักภักดีต่อองค์การ คือ ความรู้สกึ ของ
บุค คลที่รู้ส ึก จงรักภัก ดีต่ อ องค์การ สถานที่ท่ตี นปฏิบตั ิงานอยู่ ทุ่มเท อุ ทิศตนให้กับองค์การ
พึงพอใจในการทางาน รูส้ กึ รัก ผูกพันต่อองค์การ และเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านอยูก่ บั องค์การต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความจงรักภักดี เป็ นความรูส้ กึ และแสดงออก
ของบุ ค ลากรในองค์ก าร แสดงความเคารพต่ อ องค์ก าร และมีค วามสัม พันธ์ต่ อ พฤติก ารณ์
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร ความจงรักภัก ดีมคี วามสาคัญต่อการบริหารองค์การค่อนข้างสูง
บุคลากรที่มคี วามจงรักภักดีจะเต็มใจที่จะปฏิบตั งิ านและพร้อมที่จะอุทศิ ตนเพื่อองค์การ ความ
จงรักภักดีจะนามาซึง่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวและความเข้มแข็งในองค์การ มีความภูมใิ จ คอย
สนับสนุนองค์การ ซึง่ เครือ่ งชีว้ ดั ความจงรักภักดีจะแสดงออกด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ กึ และ

ด้านการรับรู้ องค์การใดก็ตามที่มบี ุคลากรที่มคี วามจงรักภักดีองค์การนัน้ ย่อมได้เปรียบกว่า
ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานนาพาองค์การสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน

เงินทางตรง
สวัสดิการ
งาน

H1
H2
H3

ตัวแปรตาม

ความจงรักภักดี

H4

สภาพแวดล้อม

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการธุรการสานักงานอัยการในสังกัดสานักงาน
อัยการภาค 8 จานวนทัง้ สิ้น 455 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยคานวณจากสูตรทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%และยอมให้เกิดการคลาดเคลื่อน 5%
ซึง่ จะได้กลุ่มตัวอย่าง 210 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั ได้สร้างขึ้นมาจากผลงาน
การวิจยั ต่างๆ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วยการใช้คาถามแบบปลายปิด
(Close-end question) และคาถามแบบปลายเปิด (Open-end question) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานทัวไปของบุ
่
คลากรสานักงานอัยการใน
สังกัดสานักงานอัยการภาค 8 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน
รายได้ต่อเดือน อายุการทางาน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดี
ของบุคลากร ได้แก่ ด้านเงินทางตรง ด้านสวัสดิการ ด้านงาน ด้านสภาพแวดล้อม และความ
จงรักภักดี จานวน 27 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจะเป็ นคาถามกาหนดมาตราส่วน 5 ระดับ
ดังนี้
5
หมายถึง
พอใจมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
พอใจมาก
3
หมายถึง
พอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พอใจ
1
หมายถึง
ไม่พอใจเลย
ลัก ษณะแบบสอบถามวัด ความจงรัก ภัก ดีจะเป็ นค าถามกาหนดมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scal) ของ Likert 5 ระดับดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548)
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้วจิ ยั ได้ต รวจสอบแบบสอบถาม ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในสานัก งานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 8 จานวน 21 คน
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบัคอยูท่ ่ี 0.869
การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิติเ ชิงพรรณนา ส าหรับข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อ มูล โดย
การแจกแจงความถี่ แ ละร้ อ ยละ ส่ ว นความพึง พอใจในค่ า ตอบแทนกับ ความจงรัก ภัก ดี
จะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความพึง พอใจในค่ า ตอบแทนกับ ความจงรัก ภัก ดี ใช้ก ารวิเ คราะห์
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Correlation )

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ
81.9 อายุระหว่าง31 – 40 ปี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 53.8 สถานภาพโสด จานวน
120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.7 ตาแหน่งนักจัดการงานทัวไป
่ จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.2 รายได้ต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 และอายุการทางานน้อยกว่าหรือ
เทียบเท่า 5 ปี จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากร
สานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 8 โดยภาพรวมทุกด้าน
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ค่าเฉลี่ย
S.D
ด้านเงินทางตรง
3.96
0.67
ด้านสวัสดิการ
4.06
0.65
ด้านงาน
3.87
0.63
ด้านสภาพแวดล้อม
3.80
0.86
รวม
3.92
0.70
จากตาราง 1 พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของบุคลากร โดยภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับ พอใจมาก มีค่ า เฉลี่ย 3.92 และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ด้า นสวัส ดิก าร
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด 4.06 รองลงมาคือ ด้านเงินทางตรง มีค่าเฉลีย่ 3.96 และด้านสภาพแวดล้อม มี
ค่าเฉลีย่ ต่าสุด 3.80
ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความจงรักภักดีของบุคลากรสานักงาน
อัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 8
ความจงรักภักดี
1. ฉันอยากจะทางานในองค์การนี้ต่อไปในอนาคต
2. ฉันจะกล่าวถึงแต่สงิ่ ดีๆ เกีย่ วกับองค์การของฉันเมือ่
พูดคุยกับเพื่อและญาติของฉัน
3. ฉันจะกล่าวถึงแต่สงิ่ ดีๆ เกีย่ วกับองค์การของฉันเมือ่
พูดคุยกับผูม้ าใช้บริการ
4. ฉันสามารถแนะนาเกีย่ วกับองค์การของฉันให้กบั ผูอ้ ่นื ได้
5. ฉันจะไม่เปลีย่ นงานในทันทีถงึ แม้จะได้รบั การเสนอ
งานจากองค์การอื่น
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.62
4.42

S.D
0.57
0.65

4.41

0.64

4.41
4.38

0.64
0.82

4.45

0.52

จากตาราง 2 พบว่ า ความจงรัก ภักดีข องบุ ค ลากร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.45
ตาราง 3 ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์เ พีย ร์ส ัน ของความพึง พอใจในค่ า ตอบแทนและความ
จงรักภักดีของบุคลกรสานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการภาค 8

ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน
ด้านเงินทางตรง
ด้านสวัสดิการ
ด้านงาน
ด้านสภาพแวดล้อม
ภาพรวม

Pearson
Correlation
.348
.440
.558
.431
.538

Correlation
ความจงรักภักดี
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั
ความจงรักภักดีของบุคลากรโดยรวม พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั
ความจงรักภักดีของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ .538 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง และเป็ นไปใน
ทิศทางบวก เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า ค่าตอบแทนด้านตัวงานมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) สูงสุด เท่ากับ .558 และด้านเงินทางตรงมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์(r) ต่ าสุด
เท่ากับ .348
สรุปและอภิ ปรายผล
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
สถานภาพการสมรสโสด ระดับ การศึก ษาอยู่ใ นระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ต าแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไป
่ รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และอายุการทางานน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ปี มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนอยู่ใ นระดับพอใจมาก และมีความจงรักภักดีต่ อ
องค์การในระดับมาก
ผลการวิเ คราะห์ค่ า สัมประสิทธิธ์ ส หสัมพันธ์ค วามพึง พอใจในค่ า ตอบแทนกับความ
จงรักภักดีของบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดีมากทีส่ ุด รองลงมาด้านสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเงินทางตรง ซึง่ แสดง

ให้เห็นว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงานมีผลกับความจงรักภั กดีของบุค ลากร ถ้า
บุคลากรมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงานสูงความจงรักภักดีต่อองค์การก็จะสูง ขึน้ ด้วย
ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการที่บุคลากรของสานักงานอัยการพอใจกับการสนับสนุ นให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน พอใจเมื่อได้รบั การยกย่องชมเชย พอใจนโยบายการบริหารงาน และ
ภาระงานที่ได้รบั มอบหมายจากองค์กรอัยการ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุไรรัตน์ แซ่เตียว
(2554) ศึก ษาความภัก ดีต่ อ องค์ก ารของพนักงานที่มตี ่ อ ธนาคารพาณิชย์ข นาดเล็ก ในส่ ว น
ปฏิบตั ิก าร พบว่า โอกาสก้าวและความมันคงในงานมี
่
ค วามสัมพันธ์กับ ความจงรัก ภักดีต่ อ
องค์การ อนันต์ชยั คงจันทร์ (2539) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวกับการทางาน เช่น ขอบเขต
งาน ความท้าทายของงาน ความเข้าใจในหน้ าที่หรือบทบาทในการทางาน จานวนภาระงานที่
ได้รบั มอบหมายเป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์การ
ดังนัน้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของ
บุคลากร โดยบุคลากรจะให้ความสาคัญ ในค่าตอบแทนด้านงานมากกว่าด้านสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านเงินทางตรง ถ้าบุคลากรเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในค่าตอบแทนด้านงาน
แล้ว ส่ ง ผลให้เ กิด ความจงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก าร ท าให้ บุ ค ลากรมีค วามต้อ งการที่จ ะท างานใน
องค์การได้อย่างยาวนาน และสร้างสรรค์ผลงานทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพต่อองค์การ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลในการวิจยั ในครัง้ นี้ ถึงแม้จะพบว่า ความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของบุคลากรสานักงานอัยการในสังกัด
ส านั ก งานอัย การภาค 8 มากที่สุ ด แต่ เ มื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ความพึง พอใจใน
ค่าตอบแทนด้านเงินทางตรงมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีน้อยที่สุด ดังนัน้ ผู้บริหารของ
สานักงานอัยการสูงสุด ควรนาผลจากการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
และใช้ในการกาหนดแผนนโยบายและแผนปฏิบตั งิ านของสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อจูงใจและ
สร้างขวัญ ก าลัง ใจให้ก ับบุค ลากร ซึ่ง การบริห ารงานที่มปี ระสิทธิภาพสร้างแรงบันดาลใจใน
การทางานของบุคลากรทาให้บุคลากรเกิดความเชื่อมัน่ และศรัทธาในองค์การ สร้างความมันคง
่
ในชีวติ ให้กบั บุคลากรสานักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด
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