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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน และรายไดต้่อเดือน ที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) 2)เพื่อศึกษาปัจจยัในการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหาร
ดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจากดั)เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง(Non-Experimental 
Design) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ พนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 113 คน โดยใชแ้บบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความ
เช่ือมัน่ (Reliability)โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั0.80 เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD และ สถิติการถดถอยพหุคูณ(Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพ โสด มีระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี มีต าแหน่ง medical representative มีรายไดต้่อเดือน 30,001-40,000บาท  
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และอายงุาน 1-3 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า การบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  และผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า 
พนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)ที่มี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้
ต่อเดือน อายงุานที่ต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รต่างกนั ที่ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 นอกจากน้ีปัจจยัการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นการจดัการ และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน 
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้  ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั)ที่ระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ค าส าคัญ : ความจงรักภกัดี , องคก์ร , การบริหาร 
ABSTRACT 
 The objective of this study. 1) to study the personal factors such as sex, age, marital status, education 
level, job title, years of service and monthly income. Affecting their loyalty to the organization's employees 
Meda Pharma (Thailand Co., Ltd.). 2) to study factors in the management and administration of salary. 
Executive Management Administrative personnel Management and welfare of employees affect their loyalty 
to the organization's employees Meda Pharma (Thailand Co., Ltd.) is a research laboratory. The sample in the 
study was The Msa company Meda Pharma (Thailand) with a sample size of 113 people were tested using 
content validity. And confidence The coefficient Cronbach alpha of 0.80 as well. As a tool to collect statistical 
information used in the analysis were frequency, percentage, average, and standard deviation. Test hypothesis 
by experiment. Statistics ANOVA If the differences can lead to a comparison of the pair using LSD and 
Multiple Regression Analysis. 
 The study found that the majority were female. Aged between 26-30 years, single-class education 
with the medical representative. A monthly income 30001-40000 baht 
1-3 years of age and opinions to the administration as a whole is moderate. Considering that it was found. 
Managing Employee Benefits The highest average The test results showed that theresolution of the company 
Meda Pharma (Thailand) that sex, age, marital status, education level, monthly income jobs. The age 
difference Affect their loyalty to the organization as well. The level of statistical significance at the 0.05 level 
factors also include management, administrative management. Management and staff welfare Affect their 
loyalty to the organization's employees Meda farm Msa (Thailand) at the level of statistical significance at the 
0.01 level. 
Keywords  : loyalty , Organization , Administration 



บทน า 
 บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลมากที่สุดเน่ืองจากมี
ความส าคญัในการขบัเคลือ่นองคก์รให้เกิดการเติบโตและกา้วหนา้ องคก์รมุ่งเนน้และให้ความส าคญัในเร่ืองการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพฒันาให้ความรู้แก่พนกังานให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในดา้น
การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ร นอกจากน้ี การที่พนกังานท างานภายใตก้าร
บริหารเพื่อให้เกิดความจงรักภกัดีในองคก์รจะท าให้เกิดความเต็มใจของบุคลกรที่จะท างานให้กบัองคก์ร มี
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน  ความจงรักภกัดีนบัเป็นพฤติกรรมส าคญัที่มี
ผลต่อการคงอยูข่องบุคลากรในองคก์ร อกีทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบในการรักษาบุคลากรให้คงอยูก่บัองคก์รได้
ยาวนานขึ้น และเป็นแนวทางเพ่ิมแรงจูงใจให้กบับุคลากรแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ในทางที่จะ
สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น  จากขอ้มูลฝ่ายบุคคล บริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) พบว่าอตัรา
การลาออกของพนกังานในแต่ละปีมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยปีละ 10 คน ผลจากอตัราการลาออกของพนกังานคือ
การขาดบุคลากรที่จะผลกัดนัพฒันาองคก์รให้เกิดการเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่องคก์รก าหนดไวถ้า้หากใน
อนาคตมอีตัราการลาออกของพนกังานเพ่ิมขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคก์รได ้ ความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รจึงเป็นปัจจยัหน่ึงที่ท าให้อตัราการลาออกหรือการเปลี่ยนแปลงงานของพนกังานลดลง 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ 
ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน และรายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นการบริหารไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน 
การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ที่ส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั)     เพ่ือน าผลงานวิจยัน้ีมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ เป็นขอ้เสนอแนะ หรือเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รว่าปัจจยัดา้นใดบา้งที่ส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของพนกังงาน อนัจะส่งผลต่อความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนขององคก์ร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน และ
รายไดต้่อเดือน ที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) 
 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัในการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหาร
ดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจากดั) 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และ อายุ

งานปัจจุบนั ที่ต่างกนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)
ต่างกนั 

 2.ปัจจยัดา้นการบริหาร ที่ประกอบดว้ย การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหาร
ดา้นบุคคล การบริหารดา้นสวสัดิการ ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์

มา (ประเทศไทยจ ากดั) 

ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทย

จ ากดั) ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 
• อายุ 
• สถานภาพ 
• ระดบัการศึกษา 
• ต าแหน่งงาน 
• อายุงาน 
• รายไดต้่อเดือน 

ปัจจัยในการบริหาร     

• ดา้นเงินเดือน 
• ดา้นการจดัการ 
• ดา้นบุคลากร 
• ดา้นสวสัดิการพนกังาน 

 
 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั เมด ้ฟาร์มา(ประเทศไทย) จ ากดั 



 ขอบเขตประชากร ท าการศึกษาพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง

พนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง ช่วงอายตุั้งแต่ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 
ปีจนถึงอายมุากกว่า 46 ปีขึ้นไป ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบถึงจ านวนพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ 

(ประเทศไทยจ ากดั) มีจ านวนทั้งส้ิน 157 คนจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane มีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%มีค่าระดบัความคลาดเคลื่อน 5% จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั จ านวน 113 คน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ 
(ประเทศไทยจ ากดั)เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารให้มีความสอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนั 

 2. ทราบถึงปัจจยัในการบริหารที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ 
(ประเทศไทยจ ากดั)ที่จะช่วยให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถพฒันาระบบในการบริหารให้มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 

 3. เพื่อให้บริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั)สามารถบริหารงานในแต่ละดา้นให้มีความเหมาะสม
กบัพนกังาน ท าให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เพื่อองคก์รจะประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดหมายปลายทางที่
ก  าหนดได ้

 4.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารองคก์รอื่น สามารถน าไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ก าหนด
แนวทางสร้างความจงรักภกัดีเพื่อรักษาบุคลากรให้ปฎิบตัิงานอยูไ่ดใ้นระยะยาวและมีประสิทธิภาพ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 Dennis G. Mccarthy(1998) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นความเช่ือมโยงดา้นความผูกพนัระหว่าง
บริษทัและพนกังาน ซ่ึงกล่าวไวว่้าปัจจยัส่วนบุคคลเป็นส่วนหน่ึงที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานจน
แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพนัต่อองคก์ร และน ามาซ่ึงความจงรักภกัดี Robert A. Baron (1996) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร คือ ความผูกพนัต่อองคก์ร หรือเจตคติต่อองคก์รที่จะสะทอ้นให้เห็นถึงระบบความ
เก่ียวขอ้งว่าบุคคลมีความเช่ือมัน่ ศรัทธา รักและหวงแหนต่อองคก์รที่ตนเอ็นสมาชิกอยู ่ซ่ึงระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัสูงมีส่วนสัมพนัธ์กบัการอยูก่บัองคก์รในปัจจุบนั 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคลนั้นเป็นลกัษณะโดยทัว่ไป ของบุคคลเช่น เพศ อาย ุ
ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ที่มีผลต่อระดบัของการรับรู้ ถึงส่ิงต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Will, Goldhabers , Yates (1980 อา้งใน สลกัจิต ภู่ประกร, 2555 หนา้ 13-14) ไดอ้ธิบายความหมายของประชากรศาสตร์ 
ว่าคนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะมีลกัษณะทางดา้นจิตวิทยา ที่ต่างกนั 



แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรือ
อ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่า “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช้
หรือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแล
ส่ิงต่าง ๆนอกจากน้ีSimon(1971)  กล่าวว่า “การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่าง ๆ  ไดรั้บการกระท า
จนเป็นผลส าเร็จ  กล่าวคือ ผูบ้ริหารมิใช่เป็นผูป้ฏิบตัิ  แต่เป็นผูใ้ชศ้ิลปะในการท าให้ผูป้ฏิบตัิงานท างานจนส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที่ผูบ้ริหารรตดัสินใจเลือกแลว้”Barnard(1972)  กล่าวว่า “การบริหาร  หมายถึง  การท างานของ
คณะบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  ที่ร่วมกนัปฏิบติัการให้บรรลุเปาหมายร่วมกนั” 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทเมด้า ฟาร์มา  

 เราเป็นหน่ึงในบริษทัยาชั้นน าของโลก ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั
ในกว่า 165 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ส่ิงที่ยงัไม่เปลี่ยนแปลงคือการอุทิศและความมุ่งมัน่ของเราในการก าหนด
มาตรฐานดา้นการดูแลสุขภาพที่ดีย่ิงขึ้นและการท าให้ประชากรกว่า 7 พนัลา้นคนทัว่โลก เขา้ถึงยารักษาโรคที่มี
คุณภาพสูงเรามีกลุ่มผลิตภณัฑม์ากกว่า 7,500 ผลิตภณัฑ ์รวมถึงยาที่จ าหน่ายตามใบส่ังยา, ยาสามญัที่มีตราสินคา้, 

ยาที่มีช่ือทางการคา้ และยาจ าหน่ายหนา้เคาน์เตอร์ กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายของเราพร้อมให้บริการแก่ลูกคา้
ทุกประเภทรวมทั้งร้านคา้ปลีก และร้านคา้ส่ง รัฐบาล สถาบนั และแพทย ์สมาชิกพนกังานของเรากว่า 35,000 
คน ทุ่มเทให้กบัการสร้าง สุขภาพที่ดีขึ้นเพ่ือโลกที่ดีขึ้นภารกิจของเรามีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือที่ว่าทุกคนมี
ความส าคญั และควรมีโอกาสที่จะใชชี้วิตที่มีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้และการเขา้ถึงเวชภณัฑไ์ดจ้ากทุก
แหล่งทัว่โลกเป็นเป้าหมายหลกัของรูปแบบธุรกิจของเรา 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ชุลีพร ชัยมา (2550) ไดศ้ึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารและคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่าง 

เจา้หนา้ที่ส านกัทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่มีระดบัแรงจูงใจในการท างาน 

แตกต่างกนั ไดศ้ึกษาความผูกพนัตอ่องคก์าร คุณภาพชีวิตในการท างาน และแรงจูงใจในการท างาน 

เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารและคุณภาพชีวิตในการท างาน กลุ่มประชากรคือ เจา้หนา้ที่ 
ส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จ านวน 64 คน ผลการศึกษา เจา้หนา้ที่ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงและต ่า มีความผูกพนัต่อองคก์ารและคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกนั แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารและคณุภาพชีวิตในการท างาน 

 ปริตา จิตรจรูญ (2553) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนักงานของบริษทัซีลอร์ ออพ
ติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จ ากดั โดยศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 



สถานภาพ และแผนกตน้สังกดั ปัจจยัจูงใจ คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิและความกา้วหนา้ในการท างานปัจจยัค ้าจุน คือ ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กเัพื่อน 

ร่วมงาน เงินเดือนและผลตอบแทน และระบบในการประเมินผลการปฏิบตัิงานกบัตวัแปรตามคอืความ
จงรักภกัดีของพนกังานต่อองคก์ร โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 165 คนผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 24–29 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัม.6 หรือ ปวช. มีรายไดเ้ฉลี่ย 7,500–15,000 บาท 
สถานภาพโสด สังกดัแผนกการผลิต ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ดา้นความส าเร็จใน
การท างานและลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก การยอมรับนบัถือและความกา้วหนา้ในการท างานอยู่
ในระดบัปานกลางส่วนปัจจยัค ้าจุนที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก นโยบายการบริการงานขององคก์ร ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ระบบในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน เงินเดือนและผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานมีการรับรู้ต่อความ
จงรักภกัดีต่อบริษทัในระดบัมาก มีความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกตอ่ความจงรักภกัดีต่อบริษทัในระดบั
ปานกลาง 

การออกแบบการวิจัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design)เป็นการวิจยัที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบ
วิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คอืเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้
เคร่ืองมือวิจยัแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 
ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) หมายถึง 
พนกังานประจ าในปี พ.ศ.2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 157 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทย
จ ากดั) )  
 ขนาดกลุม่ตวัอยา่งขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศ
ไทยจ ากดั) ประกอบดว้ย พนกังานในทุกระดบัต าแหน่งของบริษทั โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจาก
การค านวณดว้ยสูตรของ Yamane (1967) ที่ค่าความเคลื่อนที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 
5% ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากประชากรทั้งหมด 157 คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 113 คน 

 
 
 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะ
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และอายงุานปัจจุบนั 
มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด  7 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบชนิดก าหนดให้เลือกตอบ 

 ( Checklist) เพียงแค่ 1 ค าตอบ 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริหาร ที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหาร
ดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 26 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3    เป็นค าถามเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั) ซ่ึงมีขอ้ค าถามทั้งหมด 1 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น 5 
ระดบั (Rating Scale ) โดยมีเกณฑใ์ห้คะแนนเพ่ือนตคีวามหมาย 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือถือกอ่นน าแบบสอบถามไปใช้
สอบถามจริงโดยน าแบบสอบถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมของเน้ือหาที่ตอ้งการศึกษา ว่ามีการเรียงล าดบัค าถาม การใชภ้าษาในแบบสแบถามและมีความ
เหมาะสมของขอ้ค าถามที่ใช ้โดยวิธีการวดัความเที่ยงตรเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพ
ความครอบคลมุดา้นเน้ือหา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ 
ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั)” ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

 การศึกษาขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา(ประเทศไทยจ ากดั) ที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายไดต้่อเดือน และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของปัจจยัดา้นการบริหารไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร 
และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน และปัจจยัความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทัเมดา้ 
ฟาร์มาร์ (ประเทศไทยจ ากดั) 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวนทั้งส้ิน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.40 ตามล าดบั 



 อายขุองพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)มีช่วงอาย ุ26-30 ปี จ านวนทั้งส้ิน 60 คนคิด
เป็นร้อยละ 53.10 รองลงมาไดแ้ก่ช่วงอาย ุ31-35 ปี จ านวนทั้งส้ิน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 ช่วงอาย ุ36-40 ปี 
จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ช่วงอาย ุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.10 ช่วงอาย ุ41-45 ปี จ านวนทั้งส้ิน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และช่วงอาย ุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งส้ิน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดบั 

 สถานภาพของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) มีสถานภาพ โสด จ านวนทั้งส้ิน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.50 สถานภาพสมรส จ านวนทั้งส้ิน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และสถานภาพหยา่ร้าง 
จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10ตามล าดบั 

 ระดบัการศึกษาของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) มีช่วงระดบัการศึกษา ปริญญาตรี
จ านวนทั้งส้ิน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวนทั้งส้ิน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 
และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ตามล าดบั 

 ต าแหน่งงานของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)มีต าแหน่ง medical representative จ านวน
ทั้งส้ิน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50  รองลงมาไดแ้ก่ต าแหน่ง back-office จ านวนทั้งส้ิน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 
และต าแหน่ง manager จ านวนทั้งส้ิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ตามล าดบั 

 รายไดต้่อเดือนของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) มีรายไดต้่อเดือน 30,001-40,000
บาท จ านวนทั้งส้ิน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาไดแ้ก่ ตั้งแต่ 40,001 เป็นตน้ไป จ านวนทั้งส้ิน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาไดแ้ก่ 20,001-30,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 19คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 รองลงมา
ไดแ้ก่ 10,001-20,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
จ านวนทั้งส้ิน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามล าดบั 

 อายงุานของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) มีอายงุาน 1-3 ปี จ านวนทั้งส้ิน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาไดแ้ก่ 4-6ปี จ านวนทั้งส้ิน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 รองลงมาไดแ้ก่ นอ้ยกว่า 1 ปี 
จ านวนทั้งส้ิน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 รองลงมาไดแ้ก่  7-9 ปี จ านวนทั้งส้ิน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 6.20และ 
ตั้งแต่  10 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งส้ิน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 ตามล าดบั 

 พนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารโดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดบัปานกลางมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.39 ดา้นการบริหารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การบริหารดา้นสวสัดิการ
พนกังานมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 รองลงมาไดแ้ก่การบริหารดา้นเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 การบริหารดา้น
การจดัการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 และการบริหารดา้นบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 ตามล าดบั และเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า 



 การบริหารดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 และเมื่อท าการพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้ความคาดหวงัที่จะไดรั้บค่าตอบแทนสูงขึ้นจากผลงานประจ าปี เป็นขอ้ทีม่ีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ไดรั้บค่าตอบแทนตรงเวลาทุกคร้ัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.51 อยูใ่นระดบัมาก ขอ้การจดัท ารายงานขอ้มลูเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนกังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.50 อยูใ่นระดบัมาก ขอ้มีระบบการค านวณเงินเดือนที่แม่นย าและมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้เกณฑก์ารประเมินผลปรับขึ้นเงินเดือนมีความเที่ยงตรง ยติุธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่านพอใจเงินเดือนและสวสัดิการที่ไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 อยู่ในระดบัปานกลางและขอ้เงินเดือนที่ไดรั้บในปัจจุบนัเพียงพอกบัการด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 การบริหารดา้นการจดัการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 และเมื่อท าการ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้การก าหนดกฎระเบียบในการท างานแก่พนกังงานเป็นขอ้ที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด 
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ขอ้ นโยบายหน่วยงานชดัเจน เขา้ใจน าไปปฏิบติัไดม้ี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 อยู่ในระดบัมาก ขอ้การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์รและขอ้การก าหนดอ านาจ
ในการอนุมตัิงานของหัวหนา้แต่ละแผนกชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้บริษทั จดัอบรม 
และแจกคู่มือพนกังานเพื่อเป็นแนวทางการท างานที่ถูกตอ้งและขอ้มีการบริหารงานให้ฝ่ายต่างๆประสานงานกนั
ไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้การมอบหมายงานการท างาน
ในบริษทัที่ตรงตามความสามารถของพนกังาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.36 อยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้มีการจดัการใน
การมอบหมายงานแต่ละแผนกอยา่งชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 อยูใ่นระดบัปานกลางและขอ้ระบบประเมินผล
การปฏิบตัิงานยตุิธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 การบริหารดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 และเมื่อท าการ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้มีสวสัดิการดา้นเงินออมพิเศษ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานเป็นขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.48 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ขอ้สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.46 อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้มกีารจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาพนกังานในบริษทั มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3.31 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ ขอ้มีการมอบรางวลักบัพนกังานที่ท าประโชน์ให้กบับริษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

 การบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 และเมื่อ
ท าการพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในขอ้สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัเป็นขอ้ทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.46 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้กม่ีการจดักิจกรรมสันทนาการให้พนกังานบริษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.45 อยูใ่นระดบัมาก ขอ้เงินสนบัสนุน เช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 อยูใ่นระดบั



มาก ขอ้สิทธิและจ านวนวนัในการลาพกัผ่อนตามกฎหมายก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.41 อยูใ่นระดบัมาก และ
ขอ้การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าผลการวิเคราะห์เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั 
เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) ที่มีความสอดคลอ้งและแตกตา่งของผลการวิจยัที่ผ่านมารวมถึงวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆดงัต่อไปน้ี 

 ผลส ารวจพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) จ านวน 113 คน พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 มีช่วงอาย ุ26-30 ปี จ านวนทั้งส้ิน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 
53.10 มีสถานภาพ โสด จ านวนทั้งส้ิน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน
ทั้งส้ิน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 มีต าแหน่ง medical representative จ านวนทั้งส้ิน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50  ส่วน
ใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 30,001-40,000บาท จ านวนทั้งส้ิน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 และมีอายงุาน 1-3 ปี จ านวน
ทั้งส้ิน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 

 ปัจจยัการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร 
และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานพบว่า พนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั)มคีวามคิดเห็น
ต่อปัจจยัการบริหารโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 และเมือ่พิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า การบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากบั 3.43 การบริหารดา้นเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.41 การบริหารดา้นการจดัการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 และการบริหารดา้นบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 ตามล าดบั 
 ความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) พบว่า 
พนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)มีความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.57 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน และรายไดต่้อเดือนที่
ต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ (ประเทศไทยจ ากดั) ต่างกัน   
 พนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ที่มีเพศที่ต่างกนัส่งผลส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)โดยเพศชายมีความจงรักภกัดีโดยรวมมากกว่าเพศ
หญิง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบ
ของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการ
บริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบัเพศของพนกังาน ซ่ึงอาจจะเนน้การบริหารดา้นบุคคากร โดย



การยึดหลกัความเสมอภาคที่เพศชายและเพศหญิงสามารถถูกคดัเลอืกการมอบหมายหนา้ที่ตามทกัษะความรู้และ
ความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดความกา้วหนา้ในองคก์ร 

 พนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ที่มีอายทุี่ต่างกนัส่งผลส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั)โดยที่อายรุะหว่าง 26-30 ปี มีความจงรักภกัดี
โดยรวมนอ้ยกว่า อาย ุ31-35ปี นอกจากน้ีอายรุะหว่าง 26-30 ปี มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า อาย ุ36-40ปี 
นอกจากน้ีอายรุะหว่าง 26-30 ปี มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า อาย ุ41-45 ปี นอกจากน้ีอายรุะหว่าง 26-30 ปี 
มคีวามจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า อาย ุตั้งแต่46ปีขึ้นไป  นอกจากน้ี อายรุะหว่าง 31-35 ปี มีความจงรักภกัดี
โดยรวมนอ้ยกว่า อาย ุตั้งแต่46ปีขึ้นไป ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศ
ไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การ
บริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบัอายขุองพนกังานซ่ึงอาจจะเนน้ใน
เร่ืองของการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานให้พนกังานไดรั้บเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี ประกนัชีวิต การดูแลสุขภาพจิต สวสัดิการดา้นทนัตกรรม เป็นตน้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความ
พอใจระหว่างพนกังานและองคก์ร ท าให้พนกังานอยูก่บัองคก์รไดใ้นระยะยาว 

 ดา้นสถานภาพที่ต่างกนัส่งผลส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ต่างกนั โดยที่ สถานภาพโสด มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า สถานภาพสมรส 
นอกจากน้ี สถานภาพโสด มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า สถานภาพหยา่ร้าง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้น
เงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้
สอดคลอ้งกบัสถานภาพพนกังานซ่ึงอาจจะเนน้ในเร่ืองของการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังานโดยจดัสวสัดิการ
พิเศษส าหรับครอบครัวพนกังาน เช่น ทุนการศึกษาบุตรของพนกังาน เงินพิเศษกรณีพนกังานจดังานมงคลสมรส 
เพื่อให้พนกังานเกิดความพึงพอใจและยินดีปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 ดา้นระดบัการศึกษาที่ต่างกนัส่งผลส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ต่างกนั โดยที่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า ระดบัการศึกษา
ปริญญาโท ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุง
ระบบของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และ
การบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบัระดบัการศึกษาของพนกังานซ่ึงอาจจะเนน้ในเร่ืองของการ
จดัการแบ่งภาระหนา้ที่ตามความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานภายในองคก์ร เพื่อที่จะได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 



 ดา้นต าแหน่งงานที่ต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ต่างกนัโดยที่ต าแหน่ง manager มีความจงรักภกัดีโดยรวมมากกว่า ต าแหน่ง medical representative 

นอกจากน้ี ต าแหน่ง medical representative มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า ต าแหน่ง back-office  ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
เสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบของการบริหาร ไดแ้ก่ 
การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการ
พนกังาน ให้สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงานของพนกังาน ซ่ึงอาจจะเนน้ในเร่ืองของการบริหารบุคลากร โดยจดัการ
ก าลงัคนให้เหมาะสมกบังาน เช่น การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การโยกยา้ยต าแหน่งงาน การเลื่อนต าแหน่ง
งาน เป็นตน้เพื่อให้พนกังานสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุข และตรงกบัความสามารถของพนกังงานแต่ละคน 

 ดา้นเงินเดือนที่ต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีตอ่องคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ต่างกนั โดยที่ระดบัเงินเดือนระหว่าง30,001-40,000บาท มีความจงรักภกัดีโดยรวม
นอ้ยกว่า ระดบัเงินเดือนตั้งแต่ 40,001 เป็นตน้ไป นอกจากน้ี ระดบัเงินเดือนระหว่าง20,001-30,000บาท มีความ
จงรักภกัดีโดยรวมมากกว่า ระดบัเงินเดือนระหว่าง30,001-40,000บาท ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยั
ว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน 
การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบั
เงินเดือนของพนกังานซ่ึงอาจจะเนน้ในเร่ืองของ การบริหารดา้นเงินเดือนโดยมีการค านึงถึงภาระหนา้ที่ 
ต าแหน่งงาน ให้เหมาะสมกบัพนกังงาน นอกจากน้ีอาจจะมกีารพิจารณาโบนสัให้กบัพนกังาน เพ่ือให้เกิดความ
พอใจและสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังานในองคก์ร 

 ดา้นอายงุานที่ต่างกนั ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ต่างกนัโดยที่อายงุานระหว่าง 1-3ปี มีความจงรักภกัดีโดยรวมนอ้ยกว่า อายงุานระหว่าง 4-6 
ปี และดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทยจ ากดั) ควรปรับปรุงระบบ
ของการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร และการ
บริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบั อายงุานของพนกังาน ซ่ึงอาจจะเนน้ในเร่ืองการบริหารจดัการ
ภายในองคก์รที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้น ไดแ้ก่การก าหนดเป้าหมายในอนาคตขององคก์รและก าหนดกิจกรรมที่จะตอ้ง
ด าเนินงานเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร มีการจดัแบ่งอ านาจหนา้ที่รับผิดชอบ และสายงานการบงัคบั
บญัชาดว้ยการแบ่งงาน กระจายอ านาจ และจดังานให้กบัแผนกหรือฝ่ายต่างๆที่เหมาะสม เช่น มีการมอบหมาย
งานแต่ละแผนกตามความสามารถของพนกังาน บริหารงานให้ฝ่ายต่างๆประสานงานกนัไดท้ั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร และในบางท่านให้ความคิดเห็นในเร่ืองของการบริหารสวสัดิการพนกังาน ควรเพ่ิมเร่ืองการลา
ที่เพ่ิมมากขึ้นตามวนัหยดุเทศกาลหรือตามกฎหมายก าหนด 



 ปัจจยัในการบริหาร ไดแ้ก่ การบริหารดา้นเงินเดือน การบริหารดา้นการจดัการ การบริหารดา้นบุคลากร 
และการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟารมา์ 
(ประเทศไทยจ ากดั)  
       การบริหารดา้นการจดัการ ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั) ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา ควรปรับปรุงการบริหารดา้น
การจดัการ โดยเนน้ในเร่ืองของการมอบหมายงานให้ตรงตามหนา้ที่และความสามารถของพนกังาน เพื่อที่จะได้
บรรลุตามเป้าหมายงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจในการบริหารดา้นการจดัการมากย่ิงขึ้น 

  การบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เมดา้ ฟาร์มา 
(ประเทศไทยจ ากดั)ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทั เมดา้ ฟาร์มา ควรปรับปรุงการบริหารดา้น
สวสัดิการพนกังาน โดยเนน้ในดา้นจ านวนวนัในการลาพกัผ่อนให้กบัพนกังานตามกฏหมายก าหนด เช่นการ
เพ่ิมสิทธิในการลากิจที่มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีควรเนน้ในดา้นสวสัดิการดา้นเงินออมพิเศษ เช่น กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจการบริหารดา้นสวสัดิการพนกังาน เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานให้กบัพนกังานในองคก์รต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรเพ่ิมขนาดขอบเขตทางดา้นประชากร และขนาดกลุม่ตวัอยา่งให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เช่น ขยาย
การศึกษาประชากรในบริษทัขนาดใหญ่ เพ่ือให้ไดค้วามแตกต่าง และความหลากหลายของงานวิจยัที่มากย่ิงขึ้น 

 ควรศึกษาตวัแปร ที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทัเมดา้ ฟาร์มา (ประเทศไทย
จ ากดั) เช่นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานให้มีขอบเขตที่มากขึ้น เพ่ือให้ไดค้วามแตกต่างของงานวิจยั 
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