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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาจริยธรรมในองค์กร และความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานในบริษัทรับสมัปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานสญัชาติไทย ในบริษัทรับสมัปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จํานวน 345 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์  
  ผลการวิจยั พบว่า พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศชาย   มีอายต่ํุากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  มีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี   มีรายได้ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท   มีอายงุาน  4 – 6 ปี และมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั  นอกจากนีพ้นกังาน
มีความคิดเห็นตอ่จริยธรรมในองค์กร  ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน  และมีความผกูพนัตอ่องค์กร อยู่ในระดบัมาก  จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ และอายงุาน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองค์กรโดยรวม แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05  นอกจากนีย้งัพบว่า ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน
นโยบายและการปฏิบติังาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชา ด้านความมัน่คงในงาน ด้านลกัษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน  และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน โดยตวั
แปรทัง้หมดสามารถร่วมกนัพยากรณ์ ได้ร้อยละ 50.6 
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Abstract 

The purpose of this research was to study ethics in organization and job satisfaction 
affecting the organizational commitment of employees in petroleum exploration and 
production concessionaire companies in Thailand.The research sample consisted of 345 Thai 
national employees in petroleum exploration and production concessionaire companies in 
Thailand.A questionnaire was employed as the data collecting instrument. Statistics 
employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way analysis of variance, and multiple regression analysis.The SPSS program was 
employed for data processing and analysis. 
 Research findings showed that the majority of employees were males, aged 30 years 
or lower, with bachelor’s degree educational level, with 10,001 – 20,000 baht monthly 
income, with work experience of 4 – 6 years, and with married/living together status.  
Employees’ opinions toward ethics in organization, job satisfaction, and organizational 
commitment were at the high level.Hypothesis testing results showed that employees with 
different ages and work experiences differed in their levels of organizational commitment at 
the .05 level of statistical significance.In addition, it was found that job satisfaction in the 
dimensions of work responsibility, work policy and performance, rapport with the superiors, 
job security, job characteristics, job advancement, and rapport with colleagues affected the 
organizational commitment. All of the above-mentioned factors could be combined to predict 
organizational commitment by 50.6 percent. 
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