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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม 

เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 2) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทนพนักงานบริษัท ไบโอฟารม 

เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 3) เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวกับความภักดีตอองคกรพนักงานบริษัท ไบโอ

ฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความภัคดี

องคกรพนักงานบริษัท ไบโอฟารมเคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัย

แรงจูงใจดานผลตอบที่มีผลตอความภัคดีองคกรพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทใน

เครือ 

กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย พนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ  จํานวน 200 

คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PS คํานวณหา คาความถี่ (Frequency) 
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คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบ

มาตรฐานเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยสวนบุคคลกับแรงจูงใจที่มีผลตอความภักดีองคกร ใชคา t-Test 

และคา F-Test (หรือ One-Way ANOVA) และสถิติที่ทดสอบการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple 

Regression) สมมติฐานทั้ง 2 ขอ ทําการทดสอบที่ระดับ นัยสําคัญที่ทางสถิติ 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด

และบริษัทในเครือ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่

แตกตางกัน พบวามีผลตอความภักดีองคกรของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทใน

เครือแตกตางกัน และปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทน ดานเงินเดือน ดานรางวัล ดานลักษณะงาน และ

สภาพแวดลอมในงาน ที่แตกตางกัน พบวามีผลตอความภักดีองคกรของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส

จํากัด และบริษัทในเครือ แตกตางกัน โดยทุกปจจัยไดแก ลักษณะสวนบุคคลคือ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 และ พบวาปจจัยแรงจูงดานผลตอบแทน 

ดานเงินเดือน ดานรางวัล ดานลักษณะงาน และสภาพแวดลอมในงานลวนแตมีผลตอความจงรักภักดีตอ

องคกรทั้งส้ิน (p < 0.05) 

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล; แรงจงูใจดานผลตอบแทน; ความภัคดีตอองคกร 

  

Abstract 

This research aims to 1) to study personal characteristics of employees 

of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the group 2) to study the motivating 

factors of employees of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the group 3) to 

study factors relating to the loyalty of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the 

group's employees 4) to  compare personal characteristics that effect 

the loyalty of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the group's employees 5) to 

compare incentives as a factor in influencing the loyalty of Biopharm Chemicals Co., Ltd. 

and companies in the group's employees. 

The sample set consists of 200 employees of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and 

companies in the group. For data analysis, SPSS/PS program was used to determine 

frequencies, percentages, means, standard deviations. The tests of standard in comparing 

the differences in personal factors and the incentives that impact organizational loyalty, 

were t-Test and F-Test (or One-Way ANOVA). Moreover, the statistics that test Multiple 

Regression for both hypotheses was set at 0.05 statistical significance.  

The examination of hypotheses found that employees' (of Biopharm Chemicals Co., 

Ltd. and companies in the group) personal factors when compared to multiple personal 

characteristics (i.e. gender, age, education level, monthly income), result 
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in the loyalty of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the group's employees 

differently. As for incentives (various salaries, rewards, natures of job and work 

environments), it can be noticed that the incentives affect the loyalty of Biopharm 

Chemicals Co., Ltd. and companies in the group's employees differently. All factors which 

are personal characteristics i.e. gender, age, education level, monthly income are correlated 

at 0.000 statistical significance. Further, the research discovered that incentives (including 

salaries, rewards, natures of job and work environments), all have influence 

on the loyalty of Biopharm Chemicals Co., Ltd. and companies in the group's employees (p 

< 0.05). 

Keywords: Personal Factors, Compensation that motivates, Organizational Loyalty  

 

บทนํา 
 

องคกรหนึ่งตั้งขึ้นมาของคนกลุมหนึ่งมีเปาหมาย และวัตถุประสงครวมกันแลวก็สมมติเรียกกันวา

บริษัทและการที่จะทําใหองคกรเติบโต มีความกาวหนาจําเปนจะตองมีพนักงานเพื่อนรวมงานในองคที่มี

ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน บริษัทของเราก็จําเปนจะตองมีแรงจูงใจ ใหบุคคลภายนอกที่มี

ความสามารถ มีประสบการณสูงอยากเขามารวมงานกับ องคกรของเรา เพราะในปจจุบันหนวยงานหรือ

องคกรอื่นที่เปนคูแขงกับเรามีตัวเลือกมากมาย เนื่องจากเล็งเห็นคุณคาทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยหนึ่งที่

ขาดไมได เชน กระบวนการทํางานไมสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง สงของหรือสินคาใหกับลูกคาไม

ทันเปนตน และก็จะทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรนั่นเอง หากองคกรตองการพนักงานที่ดีมีคุณภาพ ก็

จําเปนจะตองลงทุนสูง โดยเริ่มตั้งแต การสรรหา การคัดเลือก การจายคาตอบแทนทั้งในรูปตัวเงิน การเล่ือน

ตําแหนง มอบหมายหนาที่รับผิดชอบงานที่สําคัญ รวมทั้งการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานเกิดทักษะในการ

ทํางาน ความรูความชํานาญ ความสามารถ ทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เมื่อทางองคกรได

ปฏิบัติแกพนักงานตามที่กลาวมาแลว จึงเปนเหตุทําใหเกิดแรงจูงใจมีผลตอความภัคดีของพนักงานตอองคกร 

เปนส่ิงที่องคกรจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากถาพนักงานเกิดความภักดีตอองคกรแลว จะทํา

ใหพนักงานไมคิดที่จะลาออกจากองคกร เต็มใจรับผิดชอบตองานที่ไดรับหมอบหมาย มีความพยายามมีความ

ตั้งใจในการทํางาน พรอมที่จะอุทิศเวลาใหแกองคกรทุกเมื่อ ทั้งสถานที่ทํางานและนอกสถานที่ทํางานที่ไดรับ

บัญชา พนักงานจะมีความรูสึกวาองคกรเปนสวนหนึ่งในชีวิตเขา 

ในทางตรงกันขาม ถาพนักงานไมมีแรงจูงใจ ในการทํางานก็จะไมทําใหเกิดความภัคดีตอองคกร 

ทํางานไปวันๆไมสนใจ ทําไปเพื่อเงินคาจาง ไมมีความผูกพันกับองคกรในทางบวก ไมมีความสุขกับการ

ทํางาน จะทําเฉพาะงานที่ไดรับมอบหมายเทาที่ส่ังเทานั้น โดยไมคิดทําเพื่อองคกร เปนเหตุใหงานดอย

คุณภาพ หรือไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถสูคูแขงได  
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การลาออกของพนักงานยอมทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร เชน พนักงานที่มีทักษะมีความ

ชํานาญ ลาออก ทําใหองคกรจะตองลงทุนฝกคนใหม ทําใหเสียเวลา หรือลาออกไปอยูคูแขงขององคกรอีกยิ่ง

ทําใหเกิดผลเสียตามมามากมาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทนพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัท

ในเครือ 

3. เพื่อศึกษาปจจัยเกี่ยวกับความภักดีตอองคกรพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และ

บริษัทในเครือ 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความภัคดีองคกรพนักงานบริษัท ไบโอฟารม 

เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบที่มีผลตอความภัคดีองคกรพนักงานบริษัท ไบ

โอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคล (เพศ) ที่แตกตางกัน มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกรที่ไม

แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานการจูงใจ ประกอบดวย ดานรางวัล ดานเงินเดือน ดานลักษณะงาน และดาน

สภาพแวดลอมในงาน ไมมีผลตอ ความจงรักภักดีตอองคกร 

 

ขอบเขตของศึกษาวิจัย 

 การกําหนดขอบเขตในการวิจัย ขออธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้ ประเภทและรูปแบบการวิจัย   

การวิจัยนี้เปนการวิจัยประเภท งานวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)ใชแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยาง

ของพนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครืออยูในเขต วัฒนากรุงเทพมหานคร 10110 

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ของTaro Yamane ระดับ

ความเชื่อถือ 95%  ระดับความคลาดเคล่ือน +- 5%  ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  800 คน โดยทําการสุม

ตัวอยางมาทั้งจํานวน 200 คนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

 ดานตัวแปร แบงออกเปน 2 ประเภท 

1. ตัวแปรอิสระ แบงออกเปน  2  ประเภท ดังนี้ 

1.1 ตัวแปรอิสระ ใชในการศึกษาวิจัยสวนบุคคลในครั้งนี้ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน พนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ  
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1.2 ตัวแปรอิสระ เกี่ยวกับแรงจูงใจดานผลตอบแทน ซึ่งใชในการวิจัยพนักงาน บริษัท ไบโอฟารม 

เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครืออยูในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ในดานเงินเดือน ดานรางวัล ดาน

ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในงาน 

           2. ตัวแปรตาม คือความภัคดีตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัท

ในเครืออยูใน เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ไดแก ดานพฤติกรรมที่แสดงออก ดานความรูสึก ดาน

การรับรู 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เมื่อทราบถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีแรงจูงใจที่มีผลตอความภักดีตอองคกร บริษัท ไบโอฟารม เคมิ

คัลส จํากัด และบริษัทในเครือ ผูบริหารองคกรสามารถนําไปประยุคใชในองคกรของทานได 

 2. เมื่อทราบถึงปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทน ผูบริหารองคกรสามารถนําไปใชประโยชนใน

องคกรของทานได 

 3. เมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความภัคดีตอองคกรของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัด และบริษัทในเครือ ผูบริหารองคกรสามารถนําไปประยุคใชในองคกรของทานได 

 4. เมื่อทราบถึงการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความภัคดีในองคกรของพนักงานบริษัท 

ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ ผูบริหารองคกรสามารถนําไปประยุคใชในองคกรของทานได 

 5. เมื่อทราบถึงการเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทนที่มีผลตอความภักดีตอองคกรของ

พนักงาน บริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือผูบริหารองคกรสามารถนําไปประยุคใชใน

องคกรของทานได 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
ทฤษฎีที่เกีย่วของ 

 

ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

มาสโลว ไดตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับ แรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation)  

โดยมาสโลว ไดอธิบายถึงความตองการของมนุษย ซึ่งมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง (Hierarchy& 

Needs) และเปนทฤษฎีที่ยอมรับกันแพรหลายสมมติฐานดังกลาวมีความเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย

ดังนี้ (Abraham H.Maslow. 1954: 80 - 106) 

1. มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอ และไมมีที่ส้ินสุด 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 



6 
 

3. ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นความสําคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการระดับต่ํา ไดรับการ ตอบสนอง

แลว ความตองการระดับสูงก็จะมีการเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที ลําดับความตองการมี 5 ขั้น ดังน้ี    

1) ความตองการของรางกาย (Physiological needs) 2) ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)  

3) ความตองการดานสังคม (Social needs) 4) ความตองการการยกยอง (Esteem needs) 5) ความตองการ

ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs)   

 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดอริค เฮอรสเบอร (Fredrick Herzberg), Fredrick Herzberg Bernard 

Mausner; & Bardara Block Snyderman. (1959) มีปจจัยหรือองคประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก องคประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ 

องคประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองคประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

 

 องค์ประกอบจงูใจ (Motivation Factors) 

เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเปนส่ิงจูงใจใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางาน ประกอบดวยความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได

เสร็จส้ินประสบผลสําเร็จอยางดี สามารถแกปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน และรูจักปองกันปญหาที่เกิดขึ้น 

 1. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน

หนวยงานหรือบุคคลอื่นๆที่มาขอคําปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกยองชมเชย การใหกําลังใจ การ

แสดงความยินดีการแสดงออกที่ทําใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

2. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นนาสนใจ ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทา

ทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะทําตั้งแตตนจนจบโดยลําพัง 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การไดรับมอบหมายใหดูแลงานใหมๆ และมีอํานาจ

อยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด 

4. ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง การไดรับเล่ือนขั้น การเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น มี

โอกาสไดศึกษาตอเพื่อหาความรูเพิ่มเติม ไดรับการฝกอบรมดูงาน 

          องคประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองคประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

เปนองคประกอบที่ชวยปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไมชอบงานหรือหยอนประสิทธิภาพ

ลง ประกอบดวย 

1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน 

หนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน 

2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความนาจะ 

เปนที่บุคคลจะไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 
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3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation, 

Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธอันดีตอกันสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและ

กันเปนอยางด ี

           4. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติ และมี

ศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและ

การ บริหารงานขององคกร การติดตอส่ือสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

6. สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เชน แสง เสียง 

อากาศ รวมทั้งลักษณะส่ิงแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 

7. ชีวิตสวนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเปนอยูสวนตัวที่เกี่ยวของกับงาน เชน การไม

ถูกยายไปทํางานในที่แหงใหมซึ่งหางไกลครอบครัว 

8. ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการ

ทํางาน 

9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือ 

10. ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชาหรือผูนิเทศงานในการดาํเนินงานและการบริหารงาน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงษ เยาหรี(2552) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีมีผลตอ

ความจงรักภัคดีภัคดีของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงความจงรักภัคดีภัคดีนั้น ได

ทําการศึกษาทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานพฤติกรรมที่แสดงออก ดานความรูสึกและดานการรับรู พบวา 

1. เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบันมีความจงรักภัคดีตอองคที่

แสดงออกแตกตางกัน 

2. อายุ อัตราเงนิเดือน ระดับการศึกษา และตาํแหนงในปจจุบนัมีความจงรกัภัคดีตอองคในดาน

ความรูสึกแตกตางกัน 

3. อายุ อัตราเงนิเดือน ระดับการศึกษา และตาํแหนงในปจจุบนัมีความจงรกัภัคดีตอองคในดาน

การรับรูแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของกรองกาญจน ทองสุข ในดานแรงจูงใจในการทํางาน แตจะขัดแยงใน 

สวนปจจัยสวนบุคคลทั้งหมด ไมมีผลทําใหความจงรักภัคดีตอองคกรแตกตางกัน 

กรองกาญจน ทองสุข (2554) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอความจงรักภักดี

ของบุคลากร ในวิทยาลัยการอาชีพรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอด็  

ผลการคนควาอิสระพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี มีสถานภาพโสด มีเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีอายุ 25-35 ป เปนผูที่มีประสบการณในการทํางาน 5 

– 10 ป ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา ปจจัยที่มีผลทําใหความจงรักภัคดี
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ตอองคกรของบุคลากรแตกตางกันไดแกปจจัยจูงใจในการทํางาน ดานความตองการความสําเร็จ แรงจูงใจใน

การทํางานดานความผูกพัน และแรงจูงใจในการทํางานดานความตองการอํานาจ สวนปจจัยสวนบุคคล

ทั้งหมด ไมมีผลทําใหความจงรักภัคดีตอองคกรแตกตางกัน 

สอดคลองกับการวิจัยของ ดลกมล เอนจิทะ (2548) ไดทําการศึกษาทัศนะคติดานแรงจูงใจของ

พนักงานธนาคาร CTIBANK ที่มีความพึงพอโดยรวมและความภัคดีตอธนาคารพบวา ดานคาตอบแทน ดาน

ความมั่นคง ดานเกียรติยศ อยูในระดับดี และดานความสําเร็จในชีวิต  อยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจ

โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากและมีความภัคดีตอธนาคารในระดับมากเชนกัน 

กําธร ประสบสุขโชคมณี , ประเสริฐ ประสบสุขโชคมณีแลสุภาพร พิศาลบุตร(2547:2) ไดแบง

คาตอบแทนของพนักงานไวเปน 2 ประเภทดังนี้ คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และไดแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางตรง คือส่ิงที่ลูกจางไดรับในรูปของคาจาง เงินเดือน โบนัส และคา

นายหนาการขาย 

2. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางออม ไดแกบริการประโยชนนอกเหนือจากคาตอบแทนทางตรงที่

ลูกคาไดรับ เชน ประกันสุขภาพ และชีวิต คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหทางสังคม เงินชวยเหลือการศึกษา

บุตร เปนตน 

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ประกอบดวย ส่ิงที่ทําใหลูกจางมีความพึงพอใจที่ไดรับการทํางานใน

องคกรหรือกิจการของนายจาง ซึ่งพิจารณาแบงไดเปน 2 ชนิดไดแก 

1. ลักษณะงาน ที่ลูกจางพึงพอใจ เชน งานที่นาสนใจ ความทาทายของงาน ความรับผิดชอบ 

โอกาสในการเล่ือนตําเหนง ความภาคภูมิใจในการทํางานเปนตน 

2. สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศของงาน ไดแกนโยบายคาตอบแทนที่เหมาะสม การบังคับบัญชา

ที่ที่มีประสิทธิภาพ 

มอนดี้และโน (Mondy,R.W; Noe,R.M.2005:284-285) แบงประเภทคาตอบแทนออกเปน 2 

ประเภท ดงันี ้

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินหรือสามารถตีคาเปนประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเปนตัวเงินใหแกลูกจาง แบงออกเปน 2 แบบคือ 

1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางตรง ประกอบดวย  

เงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกจางไดรับเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ถือเปนเกณฑเหมาจาย

เปนเดือน และถือเปนรายไดประจํา โดยไมคํานึงถึงชั่งโมงการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลง 

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางออม เปนรางวัลที่ใหแกพนักงาน หรือประโยชนเกื้อกูลที่บริษัท

จัดใหพนักงาน เน่ืองจากพนักงานเปนสมาชิกขององคกร โดยมีวัตถุประสงคในการดึงดูด รักษาและจูงใจ

พนักงาน 

2. คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนรูปแบบนี้จะมาจากงานที่พวกเขาทํา หรือสภาพแวดลอม

จากการทํางานไดแก 

2.1 ดานตัวเงินประกอบดวย 

• ทักษะที่หลากหลาย งานที่ปฏิบัติเรียกรองความตองการระดับความรู ความสามารถ ความ 
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ชํานาญ ทักษะหลากหลายแคไหนเพียงใดเพื่อผูปฏิบัติจะไดใชความรูความสามารถหลายชนิดที่ตนมี 

• เอกลักษณของงาน งานที่ปฏิบัติตองการระดับแหงความสําเร็จสมบูรณในตัวเองมากนอย 

เพียงใด ความสําคัญของงาน ระดับผลกระทบของงานที่มีผลตอผูอื่นถือวาเปนความสําคัญของงาน 

2.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

นโยบายที่ใช นโยบายทรัพยากรทรัพยากรบุคคลตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบการละเลย

พนักงานหรือการใชนโยบายที่เขมงวดมากไปนั้นจะสงผลตอทั้งองคกรและพนักงาน ความสามารถของ

พนักงาน องคกรที่จะบรรลุความสําเร็จไดตองอาศัยการพัฒนาอยางตอเนื่อง พนักงานทุกทานตองมี

ความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม 

• เพื่อนงานที่รูใจ คนสวนใหญตองการการยอมรบัในกลุมและเปนกลุมงานที่สามารถทํางานรวมกัน 

ได 

• สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่ทํางานตองปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพอนามัยที่ทําใหเกิด 

ความพึงพอใจในการทํางานของลูกจาง การลดหยอนการทํางานตอสัปดาห การแบงงาน การทํางานนอก

เวลาและการเกษียณอายุ 

พอจะสรุปไดวาแนวคิดของนักวิชาการทานไดแบงเกี่ยวกับคาตอบแทนทีลูกจางควรไดรับนั้นแบง

ออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆไดแก  คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินเชน เงินเดือน การขึ้นเงินเดือน รางวัลเงิน

สด   และคาตอบแทนที่ไมอยูในรูแบบตัวเงิน เชน คาสวัสดิการการประกันภัย การเล่ือนตําแหนง 

จะสอดคลองกับความหมายของ โบและสก็อต (Peter M.Blau;& W.Reichard Scotts.1962:165) 

กลาววา ความภัคดีหมายถึง ความรูสึก และการแสดงออกซึ่งความรูสึกเคารพตอผูบังคับบัญชา โดยชี้ใหเห็น

วาผลผลิตของคนงานมสวนสัมพันธเปนอยางมากตอความภัคดีจากผูใตบังคับบัญชามีความสะดวกในการส่ัง

การและงายพอที่จะกระตุนใหลูกนองทํางานมากขึ้น 

ถาพนักงานมีความภัคดีตอองคกรพนักงานก็จะทุมเทใหกับการทํางานดวยความเต็มใจและลง

แรงกายอยางเต็มความสามารถ ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพ เมื่อมอบหมายงานให หรือใหทํางาน

นอกเวลาพนักงานคนนั้นก็จะทําดวยความเต็มใจ ไมมีความรูสึกวาเหมือนถูกบังคับใหทํา  ผลงานที่ทําออกมา

ยอมไดทั้งปริมาณ และประสิทธิภาพ สามารถที่จะแขงขันกับคูแขงไดและอาจจะเหนือกวาหลายเทา เปนตน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีการเก็บขอมูล 

1. ผูจัดทําวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัดและบริษัทในเครือ 

ในเขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 จํานวน 200 คน เริ่มแจกแบบสอบถามเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จนครบจํานวน ในชวงเที่ยง หรือชวงเวลาพักของแตละวัน โดยไมรบกวนเวลา

ทํางานของพนักงาน 
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2. ผูจัดทําวิจัยไดแจกแบบสอบถามพรอมทั้งอธิบาย วัตถุประสงคการทําวิจัยครั้งนี้ เปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง และชี้แจกการกรอกแบบสอบถาม แตละขั้นตอน

ใหเขาใจ 

3. ผูจัดทําวิจัย ใหพนังงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ ทําแบบสอบถาม 

ใหเสร็จภายในวันนั้น โดยใหกรอกแบบสอบถามตามความเปนจริง ไมตองเครงเครียด  

4. เมื่อพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลสจํากัด และบริษัทในเครือ ทําแบบสอบถามเสร็จแลว 

ผูจัดทําวิจัย กลาวขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

5. ผูจัดทําวิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว และนําไปศึกษา

วิเคราะหปรํามวลผลขอมูลตอไป โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 

การวิเคราะหขอมูล   

 เมื่อมีการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูลดังนี้   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)     

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรปจจัยดาน 

ประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายไดตอเดือน      

1.2 ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปรปจจัยดานลักษะงาน และดานประสบการณการณทํางาน   

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้      

2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอความภักดีองคกร ของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัดและบริษัทในเครือ จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานเพศ จะใชสถิติ t-Test ในการวิเคราะห

ขอมูล     

2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอความภักดีองคกร ของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส 

จํากัดและบริษัทในเครือ จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา 

ดานตําแหนง และดานรายไดตอเดือน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (f-Test 

หรือ One-Way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป และเมื่อพบความแตกตางจะทําการ

ทดสอบดวยวิธีสถิติทดสอบการวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Comparisons)  

การวิเคราะหดวยสถิติทั้ง 2 ขอ ทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวจัิย 
1. การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอย

ละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ

วิเคราะหพบวา 

1.1 กลุมตัวอยางที่ตอบคําถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 และ

รองลงมาคือเพศหญิง จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.5 
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1.2 กลุมตัวอยางมีอายุ 31-40 ป จํานวน 63 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ มี

อายุ 20-30 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.0  

1.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวนมากที่สุด 118 คน คิดเปน

รอยละ 59.0 รองลงมาคือระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 21.5 

1.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส เปนจํานวนมากที่สุด 122 คน คิดเปนรอยละ 61.0 

สถานภาพโสด จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0 และจํานวนนอยที่สุดคือ หมาย/หยาราง จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0   

1.5 กลุมตัวอยาง มีรายได 15,001 – 25,000 บาท มีจํานวนมากที่สุดจํานวน 68 คน คิดเปนรอย

ละ 34.0 รองลงมาคือ มีรายได ไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 19.5   

1.6 กลุมตัวอยางใหระดับมีความจูงใจมากที่สุดคือ ทานมีแรงจูงใจในการที่องคกรนําระยะเวลา

ในการทํา งานของพนักงานมาใชในการพิจารณาการใหรางวัลใหกับพนักงาน รองลงมาคือ  ทานมีแรงจูงใจ

ในการที่องคกร นําประสบการณทํางานมาใชในการพิจารณาใหรางวัลใหกับพนักงาน  

1.7 ผลการวิเคราะหความจงรักภักดีตอองคกร พบวา กลุมตัวอยางใหระดับมีความจูงใจมากที่สุด

คือ ทานมีความมั่นใจ วาองคกรจะเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน รองลงมาคือ  ทานมีความภักดีตอองคกร  

1.8 ระดับความคิดเห็นของพนักงานผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผลการพิจารณา มีคาคะแนน

เฉล่ียอยูระหวางระดับความสําคัญมาก ในเรื่องปจจัยจูงใจ ดานลักษณะงาน มีระดับความสําคัญมากที่สุดคือ 

งานมีความทาทาย รองลงมาคือ ทานภูมิใจในงานที่ปฏิบัติอยู ระดับความสําคัญปานกลาง 

  

2. การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 สมมุติฐานขอที่ 1: พบวาบุคลากรที่มีปจจัยดานคุณสมบตัิสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตําแหนง รายได/เดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความจงรกัภักดตีอองคกร แตกตาง

กัน 

2.2 การสรุปผลการวเิคราะหขอมูลดวยทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 

 ปจจัยในการจูงใจ ดานรางวัล ดานเงินเดือน ดานลักษณะงาน และดานสภาพแวดลอมในงาน มีผล

ตอความจงรักภักดีตอองคกร รอยละ 86.7 โดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 

และเมื่อพิจารณาเปนแตละปจจัยพบวา ปจจัยดานรางวัล ดานเงินเดือน ดานลักษณะงาน และดาน

สภาพแวดลอมในงาน  ลวนแตมีผลตอความจงรักภักดีตอองคกรทั้งส้ิน (p < 0.05) 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา  รายได/เดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกรที่ไมแตกตางกัน 
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ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  

รายได/เดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกรที่ แตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงษ เยาหรี(2552) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพนักงานทีมีผลตอ

ความจงรักภัคดีภัคดีของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงความจงรักภัคดีภัคดีนั้น ได

ทําการศึกษาทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานพฤติกรรมที่แสดงออก ดานความรูสึกและดานการรับรู พบวา 

1. เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบันมีความจงรักภัคดีตอองคที่

แสดงออกแตกตางกัน 

2. อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบันมีความจงรักภัคดีตอองคในดาน

ความรูสึกแตกตางกัน 

3. อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบันมีความจงรักภัคดีตอองคในดาน

การรับรูแตกตางกัน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานการจูงใจ ประกอบดวย ดานรางวัล ดานเงินเดือน ดาน

ลักษณะงาน และดานสภาพแวดลอมในงาน ไมมีผลตอ ความจงรักภักดีตอองคกร 

           ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยในการจูงใจ ดานรางวัล ดานเงินเดือน ดานลักษณะงาน และดาน

สภาพแวดลอมในงาน มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกร  

สอดคลองกับการวิจัยของ ดลกมล เอนจิทะ (2548) ไดทําการศึกษาทัศนะคติดานแรงจูงใจของ

พนักงานธนาคารCTIBANK ที่มีความพึงพอโดยรวมและความภัคดีตอธนาคารพบวา ดานคาตอบแทน ดาน

ความมั่นคง ดานเกียรติยศ อยูในระดับดี และดานความสําเร็จในชีวิต  อยูในระดับดีมาก ดานความพึงพอใจ

โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมากและมีความภัคดีตอธนาคารในระดับมากเชนกัน 

สอดคลองกับความหมายของกําธร ประสบสุขโชคมณี , ประเสริฐ ประสบสุขโชคมณีแลสุภาพร 

พิศาลบุตร(2547:2) ไดแบงคาตอบแทนของพนักงานไวเปน 2 ประเภทดังนี้คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และได

แบงออกเปน 2 ชนิดไดแก 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางตรง คือส่ิงที่ลูกจางไดรับในรูปของคาจาง เงินเดือน โบนัส และคา

นายหนาการขาย 

2. คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางออม ไดแกบริการประโยชนนอกเหนือจากคาตอบแทนทางตรงที่

ลูกคาไดรับ เชน ประกันสุขภาพ และชีวิต คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหทางสังคม เงินชวยเหลือการศึกษา

บุตร เปนตน 

2.1 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ประกอบดวย ส่ิงที่ทําใหลูกจางมีความพึงพอใจที่ไดรับการ

ทํางานในองคกรหรือกิจการของนายจาง ซึ่งพิจารณาแบงไดเปน 2 ชนิดไดแก 

2.1.1 ลักษณะงาน ที่ ลูกจางพึงพอใจ เชน งานที่นาสนใจ ความทาทายของงาน ความ

รับผิดชอบ โอกาสในการเล่ือนตําเหนง ความภาคภูมิใจในการทํางานเปนตน 
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2.1.2 สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศของงาน ไดแกนโยบายคาตอบแทนที่เหมาะสม การ

บังคับบัญชาที่ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 ลักษณะงาน ที่ลูกจางพึงพอใจ เชน งานที่นาสนใจ ความทาทายของงาน ความรับผิดชอบ 

โอกาสในการเล่ือนตําเหนง ความภาคภูมิใจในการทํางานเปนตน 

 

มอนดี้และโน (Mondy,R.W; Noe,R.M.2005:284-285) แบงประเภทคาตอบแทนออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้ 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินหรือสามารถตีคาเปนประโยชนเชิง

เศรษฐกิจเปนตัวเงินใหแกลูกจาง แบงออกเปน 2 แบบคือ 

1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางตรง ประกอบดวย  

เงินเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกจางไดรับเปนคาตอบแทนการทํางาน ถือเปนเกณฑเหมาจาย

เปนเดือน และถือเปนรายไดประจํา โดยไมคํานึงถึงชั่งโมงการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลง 

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินทางออม เปนรางวัลที่ใหแกพนักงาน หรือประโยชนเกื้อกูลที่บริษัท

จัดใหพนักงาน เน่ืองจากพนักงานเปนสมาชิกขององคกร โดยมีวัตถุประสงคในการดึงดูด รักษาและจูงใจ

พนักงาน 

2. คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน คาตอบแทนรูปแบบนี้จะมาจากงานที่พวกเขาทํา หรือสภาพแวดลอม

จากการทํางานไดแก 

2.1 ดานตัวเงินประกอบดวย 

• ทักษะที่หลากหลาย งานที่ปฏิบัติเรียกรองความตองการระดับความรู ความสามารถ ความ 

ชํานาญ ทักษะหลากหลายแคไหนเพียงใดเพื่อผูปฏิบัติจะไดใชความรูความสามารถหลายชนิดที่ตนมี 

• เอกลักษณของงาน งานที่ปฏิบัติตองการระดับแหงความสําเร็จสมบูรณในตัวเองมากนอย 

เพียงใด ความสําคัญของงาน ระดับผลกระทบของงานที่มีผลตอผูอื่นถือวาเปนความสําคัญของงาน 

2.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน 

นโยบายที่ใช นโยบายทรัพยากรทรัพยากรบุคคลตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบการละเลย

พนักงานหรือการใชนโยบายที่เขมงวดมากไปนั้นจะสงผลตอทั้งองคกรและพนักงาน ความสามารถของ

พนักงาน องคกรที่จะบรรลุความสําเร็จไดตองอาศัยการพัฒนาอยางตอเนื่อง พนักงานทุกทานตองมี

ความสามารถในการทํางานที่เหมาะสม 

• เพื่อนงานที่รูใจสวนใหญตองการการยอมรับในกลุมและเปนกลุมงานที่สามารถทํางานรวมกันได 

• สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่ทํางานตองปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพอนามัยที่ทําใหเกิด 

ความพึงพอใจในการทํางานของลูกจาง การลดหยอนการทํางานตอสัปดาห การแบงงาน การทํางานนอก

เวลาและการเกษียณอายุ 

พอจะสรุปไดวาแนวคิดของนักวิชาการทานไดแบงเกี่ยวกับคาตอบแทนทีลูกจางควรไดรับนั้นแบง

ออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆไดแก  คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินเชน เงินเดือน การขึ้นเงินเดือน รางวัลเงิน

สด   และคาตอบแทนที่ไมอยูในรูแบบตัวเงิน เชน คาสวัสดิการการประกันภัย การเล่ือนตําแหนง 



14 
 

จะสอดคลองกับความหมายของ โบและสก็อต (Peter M.Blau;& W.Reichard Scotts.1962:165) 

กลาววา ความภัคดีหมายถึง ความรูสึก และการแสดงออกซึ่งความรูสึกเคารพตอผูบังคับบัญชา โดยชี้ใหเห็น

วาผลผลิตของคนงานมสวนสัมพันธเปนอยางมากตอความภัคดีจากผูใตบังคับบัญชามีความสะดวกในการส่ัง

การและงายพอที่จะกระตุนใหลูกนองทํางานมากขึ้น 

ระบบพบวาพนักงานมีแรงจูงใจดานผลตอบแทน ในระดับปานกลาง ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน

ในระดับมาก และดานโอกาสความกาวหนาในระดับนอย สวนแรงจูงใจกับพฤติกรรมในการทํางานและ

แรงจูงใจกับความภัคดี มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจมากจะทุมเทใหกับ

การทํางานมาก อีกทั้งยังใหความภัคดีตอธนาคารมากดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลพนักงานของพนักงานบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส จํากัด และบริษัทในเครือ ที่

ทํางานอยูในเขต วัฒนา กรุงเทพมหานครไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือนที่

ทําการศึกษาวิจัย บุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถอยูเสมอจึงจะใหพนักงานมี

คุณภาพ มีสมรรถนะ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน มี

ผลตอความจงรักภักดีองคกร 

2. องคกรจะตองจัดใหมี รางวัล เพื่อมอบใหแกพนักงานการที่มีผลงาน งานมีประสิทธิภาพ งาน

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดเปนตน พนักงานจะไดมีแรงจูงใจดานผลตอบแทน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้

พบวา รางวัลมีผลตอความจงรักภักดีองคกรและการขึ้นเงินเดือนใหมีความยุติธรรมมากที่สุดเทาที่จะทําได 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบวา เงินเดือน มีผลตอความจงรักภักดีองคกรเชนกัน   

  3. องคกรจะตองบริหารจัดการแรงจูงใจผลตอบแทนดานลักษณะงาน และส่ิงแวดลอมในงาน 

ใหแกพนักงานรับผิดชอบตามความเหมาะสม เชน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา ที่

จะตองสรางใหเกิดแกพนักงาน พนักงานที่เกงก็จัดงานใหทํางานที่ทาทาย มอบหมายใหทํางานเต็มที่โดยไม

กาวกายในงานนั้น และองคกรจะตองสรางพัฒนาทัศนะคติที่ดีใหแกพนักงาน ปรับปรุงนโยบายการบริหาร

องคกรใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบวา ดานลักษณะงานและส่ิงแวดลอมในงาน มีผลตอความ

จงรักภักดีองคกร          
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