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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด และมีวตั ถุประสงค์ที่สอง คือ เพื่อศึกษา
ปั จจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่ อดารงชี พ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ความ
ต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี
ซิ ชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานประจาของบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย)
จากัด ทั้งเพศชายและเพศหญิ ง ช่วงอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี จนถึงอายุมากกว่า 50 ปี มีจานวน
ทั้งสิ้ น 212 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้ อหา (Content Validity)
และค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวม
เท่ ากับ 0.86 เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test

สถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่ า งจะน าไปสู่ การ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.60 มีช่วงอายุระหว่าง
21-30 ปี จานวนทั้งสิ้ น 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด จานวน 135 คิดเป็ นร้อยละ
63.70 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวนทั้งสิ้ น 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.20 มี ตาแหน่ งระดับ
ปฏิบตั ิการทัว่ ไป จานวนทั้งสิ้ น 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.60 มีอายุการทางานระหว่าง 0-3 ปี เป็ น
จานวน 74 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 34.90 และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท
จานวนทั้งสิ้ น 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.30 ปั จจัยแรงจู งใจด้านความต้องการเพื่ อดารงชี พ ความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า พบว่าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาได้แก่ ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.63 และด้านความต้องการความอยู่รอดในการดารงชี พ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ตามลาดับ และ
ความจงรั กภัก ดี ต่อองค์กร พบว่า พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิ ชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
คาสาคัญ: ความจงรักภักดีต่อองค์กร; ปัจจัยส่วนบุคคล; ปัจจัยแรงจูงใจ
ABSTRACT
The objectives of this study were 1 ) to study personal factors such as sex, age, marital
status, degree of study, position of work, period of employment, average monthly income that
affect the loyalty of employees of Seah Precision Metal (Thailand) Co., Ltd. and second objective
is to study the motivation factors of the need for Existence Needs The objectives of this study
were 1) to study personal factors such as sex, age, marital status, degree of study, position of
work, period of employment, average monthly income that affect the loyalty of employees of
Seah Precision Metal (Thailand) Co., Ltd. and second objective is to study the motivation factors
of the need for Existence Needs , Relatedness Needs and Growth Needs for progress Which has a
relationship with the loyalty of employees of Seah Precision Metal (Thailand) Co., Ltd. This is
Non – Experimental design samples group was 212 permanent employees of Seah Precision
Metal (Thailand) Co., Ltd. Both of man and women who are age during 18 – 50 years old. The
questionnaire was used to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’ s Alpha 0.974.
The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test),

in case of it had statistically significant different testing a pair of variables by LSD was used to
test hypothesis for each pair to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. The
results of study showed that most of the respondents are female, aged between 21-30 years old,
with single marital status, have bachelor’s degree, in role of general staff, period of employment
for 0-3 years and income per month between 20,001 – 30,000 THB. Existence Needs Relatedness
Needs and Growth Needs It was found that the overall level was at a high level. With an average
of 3.59 percent at motivation factors with the most average is Relatedness Needs had mean of
3.72 percent, followed by the Growth Needs the average survival requirement was 3.63 percent
and the average Existence Needs was 3.42 percent, respectively, and loyalty to the organization
found that employees of Seah Precision Metal (Thailand) Co., Ltd. were loyal. Per organization
Overall is at a high level. Has a mean of 3.75 percent., Relatedness Needs and Growth Needs for
progress Which has a relationship with the loyalty of employees of Seah Precision Metal
(Thailand) Co., Ltd. This is Non – Experimental design samples group was 2 1 2 permanent
employees of Seah Precision Metal (Thailand) Co., Ltd. Both of man and women who are age
during 18 – 50 years old. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data with the
total Cronbach’ s Alpha 0 . 9 7 4 . The data collected were analyzed by using the frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (ttest), One-way ANOVA (F-test), in case of it had statistically significant different testing a pair of
variables by LSD was used to test hypothesis for each pair to see which pair are different and
Multiple Regression Analysis. The results of study showed that most of the respondents are
female, aged between 21-30 years old, with single marital status, have bachelor’s degree, in role
of general staff, period of employment for 0-3 years and income per month between 20,001 –
30,000 THB. Existence Needs Relatedness Needs and Growth Needs It was found that the overall
level was at a high level. With an average of 3 .5 9 percent at motivation factors with the most
average is Relatedness Needs had mean of 3 .7 2 percent, followed by the Growth Needs the
average survival requirement was 3.63 percent and the average Existence Needs was 3.42 percent,
respectively, and loyalty to the organization found that employees of Seah Precision Metal
(Thailand) Co., Ltd. were loyal. Per organization Overall is at a high level. Has a mean of 3.75
percent.
Keywords: Loyalty of employees; Personal Factors: Motivation Factors

บทนา
ความจงรั ก ภัก ดี ถื อเป็ นรากฐานที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ งต่อการด ารงอยู่ของสังคม ซึ่ งความ
จงรักภักดีน้ นั เกิดขึ้นได้หลายรู ปแบบ หลายสถาบัน และรวมไปถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร ความ
จงรักภักดี น้ ันเกิดจากความเชื่ อมัน่ และการได้รับประสบการณ์ ในสิ่ งๆนั้นเป็ นระยะเวลายาวนาน
ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันฯ ประเทศชาติ และองค์กรล้วนจะดารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนด้วยความจงรักภักดี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็ นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ขณะที่มีปัญหาใน
การท างานนั้น อาจเป็ นเพราะบุ ค ลากรส่ วนใหญ่ ย งั ค านึ ง แต่ สิ ท ธิ ข องตนเพี ย งด้า นเดี ย ว แต่ ไ ม่
คานึงถึงสิ ทธิขององค์กร และบุคลากรมีความต้องการให้องค์กรที่ปฏิบตั ิต่อตนเอง แต่ไม่รู้ว่าตนเอง
มีหน้าที่ต่อองค์กรอย่างไร การพัฒนาหรื อสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร
นั้น จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นขององค์กรต่างๆ ที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิจการขององค์กร
จึงจะต้องพัฒนาความจงรักภักดี ความรู ้สึกผูกพันกับองค์กรให้เกิด ขึ้นกับบุคลากร เพราะเบื้องหลัง
ความส าเร็ จนั้น ย่อ มต้อ งมาจากบุ ค ลากรทุ ก คน การที่ องค์ก รสามารถรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถไว้กบั องค์กรได้เป็ นเวลานานนี้ องค์กรก็จะมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาองค์กรได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะความจงรักภักดี คือความมัน่ คงถาวรขององค์กรอย่างแท้จริ ง ดัง่ คากล่าว
ที่วา่ ใช้เงินจ้างคนทางานให้องค์กรได้ แต่ใช้เงินซื้อความจงรักภักดีให้องค์กรไม่ได้ ไม่มีผบู ้ ริ หารคน
ใดสั่งให้บุคลากรจงรักภักดีได้ นอกจากความคิดจิตใจภายในของบุคลากรเองที่ถูกหล่อหลอม จน
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมการที่องค์กรหรื อผูบ้ ริ หารจะได้ความจงรักภักดีจากบุคลากร บางครั้งก็ตอ้ ง
คานึ งว่าองค์กรหรื อผูบ้ ริ หารได้ให้ความจงรักภักดี แก่บุคลากรบ้างหรื อยัง ดังคากล่าวที่ว่าหากเรา
หวังว่าจะได้อะไรจากใคร ลองถามในใจ เราเคยให้ อะไรแก่ เขาบ้างหรื อยัง ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์กรก่อให้เกิ ดความผูกมัดสองฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายหนึ่ งที่ ยินดี จะตอบแทนอย่างคุม้ ค่าให้แก่ อีกฝ่ าย
และอีกฝ่ ายก็พร้อมที่จะมอบความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรที่มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร จะสามารถปฎิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปฎิบตั ิงานอยู่กับองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ซึ่ งจากข้อมูลของฝ่ ายบุคคลบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มีอตั ราการ
ลาออก (Turn Over) ของพนักงานในแต่ละปี ทั้งชายและหญิงเป็ นจานวนไม่สูงมาก โดยส่ วนใหญ่
พนักงานที่ลาออกมักพบว่าอยู่ในช่วงอายุการทางานตั้งแต่ 0 – 3 ปี และเป็ นช่วงอายุระหว่าง 20 – 30
ปี เป็ นส่ วนมาก สภาพปั ญหาของพนักงานที่ตดั สิ นใจลาออกนั้น เกิดจากองค์ประกอบหลายปั จจัย
แต่ปัจจัยสาคัญหนึ่งที่ทาให้พนักงานตัดสิ นใจลาออกได้อย่างรวดเร็วคือ การขาดความจงรักภักดีต่อ
องค์ก ร ซึ่ งการที่ พ นัก งานไม่ มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก ร เกิ ดจากการที่ พ นั ก งานขาดความรู ้สึ ก
เชื่อมัน่ ไม่ศรัทธาต่อองค์กร ขาดความภาคภูมิใจในการทางานในองค์กร มีทศั นคติในเชิงลบ ได้รับ

สวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็ นไม่เพียงพอ พนักงานจะไม่พฒั นาตนเอง ไม่รู้สึกถึงความผูกพันและการมี
ส่ วนร่ วมต่อองค์กร เกิดความรู ้สึกที่ไม่มีความสุ ขในการทางานในองค์ กร และตัดสิ นใจลาออกใน
ที่สุด
ปั จจัย ต่ าง ๆ เหล่ านี้ ท าให้ ผูว้ ิ จัยมี ค วามสนใจในเรื่ อ ง “ความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก รของ
พนักงานบริ ษ ทั เซอาห์ พรี ซิ ชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด” ด้วยเหตุ ผลว่าความจงรั กภักดี ต่อ
องค์กร คือ ความผูกพันต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ อันเป็ นผลแสดงให้เห็นว่าปั จจัยที่พนักงานได้รับ
จากองค์กร มีผลต่อสัมพันธ์ในความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างไร โดยจะทาการศึกษาวิจยั ในปัจจัย
ส่ วนบุ ค คล ที่ มี ค วามแตกต่ างกันในหลายด้าน ได้แก่ เพศ อายุ อายุก ารท างาน ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพ รายได้ และตาแหน่ งงาน มีผลต่อความจงรักภักดีของพนั กงานแตกต่างกัน และปั จจัย
ด้านแรงจูงใจด้านความต้องการความอยู่รอดในการดารงชีพ ความต้องการในการเป็ นที่ยอมรับทาง
สังคม ความต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน จะสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด เพื่อนาผลที่ได้ นาไปปรับปรุ งการพัฒนาระบบ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และเพื่อให้ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงปั จจัยสาคัญเหล่านี้ อันจะมีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เพื่อที่คณะผูบ้ ริ หารจะได้กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารองค์กร
สร้างวัฒนธรรมองค์ให้พนักงานและองค์กรอยูร่ ่ วมกันด้วยความยัง่ ยืนมัน่ คงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุ
การทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์
พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย แรงจู ง ใจในด้ า นความต้อ งการเพื่ อ ด ารงชี พ ความต้อ งการด้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล
(ประเทศไทย) จากัด ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้ (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มีจานวน 450 คน จึงจะใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 212 คน (2) ใช้แบบสอบถามประเมินความจงรักภักดีของพนักงาน
บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด

ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุ
การทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ปั จจัยแรงจูงใจในความต้องการอยู่รอดในการดารงชีพ ความต้องการในการ
เป็ นที่ยอมรับทางสังคม ความต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความจงรั กภักดี ของพนักงานบริ ษ ทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล (ประเทศ
ไทย) จากัด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ทราบถึงปั จจัยต่าง ๆ อันเป็ น
ที่มาของผลลัพธ์ที่มีต่อความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร
2. เป็ นข้อมูลเพื่อให้บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ทราบถึงแรงจูงใจที่
มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร
3. ทราบถึงระดับความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร นาปั จจัยและแรงจูงใจไปพัฒนา
ระบบสวัสดิการเพื่อการลดอัตราการขาดงาน การย้ายงาน และการลาออกได้
4. นาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งพัฒนาปั จจัยและแรงจูงใจที่มีผลสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี
ของพนักงานต่อองค์กร เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
5. เพื่อให้องค์กรนาผลการวิจยั ไปใช้กาหนดกลยุทธ์ กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้พนักงานและองค์กรธารงค์อยูอ่ ย่างยาวนาน
ทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง สามารถ
จาแนกเป็ นหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร
ฮอย และรี ย ์ (Hoy & Rees, 1974 : 268-275) กล่าวว่า ความจงรั กภักดี ต่อองค์กรเป็ นสิ่ งที่
แสดงออกซึ่ งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลคับองค์กร ถ้าคนยิ่งมีความจงรักภักดีต่องค์กรสู งมากขึ้น
เท่าไรแนวโน้มที่จะลาออกหรื อทิ้งองค์กรไปก็จะน้อยลงเท่านั้น
องค์ประกอบของความจงรักภักดี ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
1.1 พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) คือ ผลจากการที่บุคคลมีความรู ้สึกขั้นต้น
จึงตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง เช่น เมื่อแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่ ง แล้ว บุ ค คลนั้น จะมี ท ัศ นคติ ท างบวกต่ อ สิ่ ง ที่ ตนเองได้ก ระท าถึ ง แม้ว่าสิ่ ง ที่ ก ระท าแล้ว ไม่
สอดคล้องกับทัศนคติในตอนแรก
1.2 ความรู ้สึก (Affective Aspect) คือ อารมณ์ ความรู ้สึกที่เกิดจากการประเมินความรู ้สึก
ชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรื อสถานการณ์ เช่น ความรักที่จะทางานกับองค์กร ความพึงพอใจในองค์กร
1.3 การรั บ รู ้ (Cognitive Aspect) คื อ ค่ า นิ ย มความเชื่ อ ที่ บุ ค คลยึ ด ถื อ ต่ อ บุ ค คลหรื อ
สถานการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อสิ่ งที่บุคคลรับรู ้และกระทา เช่น ความเชื่ อมัน่ และไว้วางใจองค์กร ความ
เชื่อถือในองค์กร
2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ศิ ริวรรณ เสรี รัต น์ (2538) ได้ก ล่าวไว้ว่า การแบ่ งส่ วนตามตัว แปรลัก ษณะส่ วนบุ ค คล
ประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน ลัก ษณะปั จจัย ส่ วนบุคคลที่ ส าคัญ สามารถวัดสถิ ติของประชากร และช่ วย
กาหนดเป้าหมายของตลาดได้ ส่ วนในด้านลักษณะทางจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม สามารถช่วย
อธิ บายถึงความรู ้สึกนึ กคิ ดของกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นข้อมูลทางด้านประชากร จะช่ วยให้สามารถ
เข้าถึง และมีประสิ ทธิภาพต่อการกาหนดเป้าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีลกั ษณะ
ทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน โดยสามารถวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ได้ดงั นี้
2.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการสื่ อสารที่แตกต่างกัน คือ
เพศหญิ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต้อ งการส่ ง และรั บ ข่ า วสารมากกว่า เพศชาย โดยเพศชายนั้ น ไม่ ไ ด้มี
แนวโน้ม ที่ จะต้อ งการส่ ง และรั บ ข่ าวสารเพี ย งอย่างเดี ย ว หากแต่ เป็ นความต้อ งการที่ จะสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นจากการที่รับและส่ งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนั้นเพศหญิงและเพศชาย
ต่างก็มีความแตกต่างกันในหลายด้าน
2.2 อายุ เป็ นปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างกันในด้านของความคิด และพฤติกรรม โดยคน
ที่ อายุน้อยกว่ามัก ที่ จ ะชื่ นชอบความคิ ดแบบเสรี นิ ยม ยึดมั่น ในอุ ดมการณ์ และมองโลกในแง่ ดี
มากกว่าคนที่อายุมากกว่า ส่ วนคนที่อายุมากกว่ามักมองโลกในแง่ร้ายกว่า เพราะได้ผา่ นการใช้ชีวิต
และมีประสบการณ์มามากว่า มักจะมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม
2.3 การศึ ก ษา ระดับ การศึ ก ษาเป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ ค นมี ค วามคิ ด ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมแตกต่างกัน หากคนมีโอกาสศึกษาในระดับที่สู ง มักเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ เป็ นคน
เชื่อในเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงที่ชดั เจน และชอบที่จะใช้เวลาว่างไปกับการแสวงหาข่าวสารจากสื่ อ
สิ่ งพิมพ์หรื อบทความ มากกว่าการใช้สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์
2.4 สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชี พ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล ซึ่ งมีอิทธิ พลสาคัญต่อปฏิกิริยาของผูร้ ับสารที่มีต่อผูส้ ่ งสาร ด้วยที่แต่ละคนมักมีวฒั นธรรม

ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายแตกต่างกัน โดยอาศัยปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม เป็ น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อการส่งสาร
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ
แรงจู ง ใจ เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ส ามารถสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจในการท างานเป็ นอย่ า งดี
พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ล้วนเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตอ้ งการ จึงมีความต้องการและได้แสดงความต้องการนั้นออกมา
ลักษณะของแรงจูงใจ มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แรงจู ง ใจภายใน ( Intrinsic Motives ) เป็ นแรงจู ง ใจจากภายใน ซึ่ งเป็ นตัว
ผลักดันจากภายใน
2. แรงจู ง ใจจากภายนอก ( Extrinsic Motives ) เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น จากภายนอกตัว
บุคคลมาเป็ นแรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรม
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
วิภา จันทร์ หล้า (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความจงรัก ภัก ดีของพนัก งานที่ มีต่อบริ ษ ทั
โตโยต้า โกเซ เอเชีย จากัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งใช้วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่มา
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 92 คน ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ และพบว่า ความจงรักภักดีของพนักงาน
ที่มีต่อบริ ษทั โตโยด้า โกเซ เอเชีย จากัด จังหวัดชลบุรี ด้านความรู ้สึกและด้านการรับรู ้มีระดับปาน
กลาง และด้านที่อยู่ในระดับมากคือด้านพฤติกรรมการแสดงออก ส่ วนผลการเปรี ยบเที ยบความ
จงรักภักดีของพนักงาน ซึ่ งจาแนกตาม เพศ ในด้านการรับรู ้ที่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านพฤติกรรมที่
แสดงออก และด้านความรู ้สึ กแตกต่างกัน ใช้ก ารจาแนกตามอายุในด้านความรู ้ สึ ก แตกต่างกัน
ยกเว้นทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกและด้านการรับรู ้แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญเชิงสถิติ
จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน กรณี ศึกษาของโรงแรมเอเชีย แอร์ พอร์ท มีการใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการทาการศึกษา และได้พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงแรมเอเชีย แอร์
พอร์ ท ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ งงาน วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้
เฉลี่ย ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อความจงรัก ภัก ดี ต่อองค์กรที่ ไ ม่แตกต่างกัน รวมไปถึงด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
ธนัชพร กบิลฤทธิ วฒั น์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทย ในบริ ษทั ข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ง
พบว่าค าตอบของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุระหว่าง 20 – 29 ปี มี

การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานกับองค์กรต่ากว่า 1 ปี และมี
รายได้ ร ะหว่ า ง 10,001 – 25,000 บาทต่ อ เดื อ น เป็ นพนั ก งานส่ ว นใหญ่ มี แ รงจู ง ใจในด้ า น
ผลตอบแทนที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่เป็ นตัวงานอยู่ในระดับมาก
ส่ วนแรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่เป็ นสภาพแวดล้อมในงาน รางวัลและเงินเดื อน อยู่เพี ยงแค่ใน
ระดับปานกลางเมื่อเรี ยงตามลาดับ ส่ วนความภักดีที่พนักงานส่ วนใหญ่มีต่อองค์กรทุกด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และโดยเมื่อจาแนกรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้สึก ด้านการรับรู ้ และด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออกอยูใ่ นระดับปานกลางรองลงตามลาดับ ซึ่งได้มีการทดสอบสมมติฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจบั แบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดทาหรื อควบคุมตัวแปรใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบทดสอบ (Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนาไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานประจาของบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล
(ประเทศไทย) จากัด โดยวิธีการจาแนกกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการจะสุ่ มแยกตามแผนกของบริ ษทั เซ
อาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้การตั้งคาถามให้ครอบคลุมนิ ยามศัพท์เฉพาะที่ได้
ทบทวนจากแนวคิดทฤษฎีไว้ โดยแบ่งแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไป
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน อายุการทางาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี
จานวนคาถามทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบชนิดให้เลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ในด้านความต้องการเพื่อดารงชีพ ความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ซึ่งจานวนคาถามทั้งหมด 24
ข้อ ใช้การตอบคาถามในลักษณะประเมินระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่
เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 9 ข้อ เป็ นคาถามในลักษณะประเมินความ
คิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นลักษณะปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเรื่ อง “ความจงรั กภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์
พรี ซิ ชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด” ผูว้ ิ จัย ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล
(ประเทศไทย) จากัด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่ และค่าร้อยละของตัว
แปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ด้าน
ความต้องการความอยู่รอดในการดารงชี พ ความต้องการในการเป็ นที่ ย อมรับ ทางสั งคม ความ
ต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน และความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์
พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่งงาน อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่อดารงชีพ ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาผลการวิเคราะห์เรื่ อง ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซ
อาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ที่มีความสอดคล้อง และแตกต่างของผลการวิจยั ที่ผ่านมา
รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ผลสารวจพนักงานบริ ษทั เซอาห์
พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 212 คน พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.60 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวนทั้งสิ้ น 106 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด จานวน 135 คิดเป็ นร้อยละ 63.70 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวนทั้งสิ้ น 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.20 มีตาแหน่ งระดับปฏิ บตั ิ การทัว่ ไป จานวนทั้งสิ้ น 139
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.60 มีอายุการทางานระหว่าง 0-3 ปี เป็ นจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.90
และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จานวนทั้งสิ้ น 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.30 ปั จจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่ อดารงชี พ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า พบว่าโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.59
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่ สุ ดคือ ด้า นความสัมพันธ์ทางสังคม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72

รองลงมาได้แก่ ด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และด้านความต้องการ
ความอยู่รอดในการดารงชี พ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ตามลาดับ ความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ ก ษา ตาแหน่ งงาน อายุก ารท างาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี
ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ต่างกัน
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ที่มีสถานภาพที่ต่างกัน ต่างกัน ส่ งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่พบว่า สถานภาพ สถานภาพโสดกับสถานภาพหย่าร้าง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า สถานภาพโสด มีความจงรัก ภักดี ต่อองค์กรแตกต่างเป็ นรายคู่กับสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่สถานภาพโสด มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร น้อยกว่าสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง แสดงว่า สถานภาพเป็ นปัจจัยที่ส่งผลความจงรักภักดีต่อ
องค์ก รของพนัก งานบริ ษ ทั เซอาห์ พรี ซิ ชั่น เมทัล (ประเทศไทย) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจาก
ผลการวิจยั ว่า คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด ควรให้ความสาคัญ
ในเรื่ อ งการจู ง ใจพนั ก งานโดยเฉพาะกับ พนั ก งานที่ มี ส ถานภาพโสด เนื่ อ งจากพนั ก งานที่ มี
สถานภาพโสดมี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก รน้อยกว่าพนัก งานที่ มี ส ถานภาพหม้า ย/หย่าร้าง อาจ
เป็ นไปโดยการเพิ่มสวัสดิการหรื อเงินพิเศษ เพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความ
ต้องการที่อยูใ่ นองค์กรและมอบความจงรักภักดีให้กบั องค์กรต่อไป
1.2 ปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่อดารงชีพ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ความ
ต้องการความเจริ ญก้าวหน้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เซ
อาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
ปั จจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่อดารงชี พ มี ความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มากที่ สุด เท่ากับ 0.110 ดังนั้น ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย)
จากัด ควรเพิ่มและส่ งเสริ มนโยบายการบริ หารเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจด้านความต้องการเพื่อดารง
ชี พ เช่ น การขึ้นเงินเดื อนทุกปี ตามผลประกอบการ การเพิ่ มเบี้ ยขยัน การสวัสดิ การพิเศษเพิ่มเติ ม

การพัฒนาปรับปรุ งและรักษาระดับรสชาติความอร่ อยและคุณภาพของอาหารที่บริ ษทั ฯ ได้จดั หาให้
พนักงานอยูเ่ ป็ นประจา
ปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์ก รของพนัก งานบริ ษ ทั เซอาห์ พรี ซิ ชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มากที่ สุ ด เท่ ากับ 0.338
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล (ประเทศ
ไทย) จากัด ควรเพิ่มและส่ งเสริ มนโยบายการบริ หารเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจด้านความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ทาความรู ้จกั กันมาก
ขึ้น อาจเป็ นไปได้ท้ งั ทางด้านสันทนาการและทางวิชาการ เพื่อให้พนักงานรู ้จกั การเข้าสังคมและ
การเป็ นที่ยอมรับในองค์กร ทาให้ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความใกล้ชิด เพื่อให้การ
ทางานมีความราบรื่ นยิง่ ขึ้นไป
ปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร
ของพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชนั่ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด มากที่สุด เท่ากับ 0.481 ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซอาห์ พรี ซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
ควรเพิ่ ม และส่ ง เสริ มนโยบายการบริ ห ารเกี่ ย วกั บ ปั จ จัย แรงจู ง ใจด้ า นความต้อ งการความ
เจริ ญ ก้าวหน้า พัฒนาบุคลากรในองค์ให้มี ก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นความคิดริ เริ่ มของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการไม่ปฏิเสธการรับฟั ง และกีดกั้นความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้
พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะพนักงานบริ ษทั เซอาห์ พรี ซิ ชั่น (ประเทศไทย) จากัด
เท่ านั้น ดังนั้น ครั้ งต่ อไปควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ นเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง
ทัศนคติและความจงรักภักดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อองค์กร อาจมีการขยายสาขาหรื อขยายพื้นที่ของ
การศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรศึ กษาปั จจัยอื่ นที่มี อิท ธิ ผลต่อความจงรัก ภัก ดีต่อองค์ก รของพนักงานด้วย เพื่ อที่ จะได้ผล
การศึกษาที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
บรรณานุกรม
กัญจน์ภสั ชูผล. (2559). ความผูกพันต่ อองค์ กร คุณภาพชีวิตการทางาน และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายแห่ งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ. (การ
ค้นคว้าอิสระ)ปริ ญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์.
กรองกาญจน์ ทองสุข. (2549). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดี

ของบุคลากร ในวิทยาลัยการอาชีพร้ อยเอ็ด จังหวัดร้ อยเอ็ด. (การค้นคว้าแบบ
อิสระ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เกศณริ นทร์ งามเลิศ. (2549). แรงจูงใจที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้ างองค์ การคลังสิ นค้ า. (การค้นคว้าแบบอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
คมสัน ชัยเจริ ญศิลป์ . (2542). ความจงรักภักดีต่อองค์กรของเจ้ าหน้ าที่ตารวจกองตารวจ
ป่ าไม้. วิทยานิพนธ์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต กรุ งเทพ. มหาวิทยาลัยมหิดล
จาตุรงค์ วัฒนศิริ. (2549). ความผูกพันความจงรักภักดีและการมีความสุ ขในการทางาน
ของครู โรงเรียนจินดาวัฒน์ จังหวัดระยอง. (ปริ ญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต). สาขาบริ หารการศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา.
จีรภัคร อเนกวิถี. (2549). ความสั มพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจกับความจงรักภักดีต่อองค์การ
ของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเอเชีย แอร์ พอร์ ท. (การค้นคว้าอิสระ
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต). วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ.
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
เชาวลิต วงศ์ต้ งั . (2557). ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
ตัวแทนประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท เมื องไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) สานักงาน
ใหญ่. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ฐานิฏา เจริ ญเลิศวิวฒั น์. (2558). ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่มีผลต่ อความจงรักภักดีต่อองค์ กร : กรมควบคุมโรค.
(การค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ถวัลย์ เอื้อวิศาลวรวงศ์. (2547). ความจงรักภักดีต่อองค์การ กรณีศึกษาเฉพาะพนักงาน
ทั่วไป บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จากัด (มหาชน). (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)). คณะพัฒนาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์.
ธนสิ ทธิ์ เอื้อพิพฒั นากุล. (2548). ปัจจัยด้ านแรงจูงใจที่สัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจของ
พนักงานบริษัท “ทรู ”. (ภาคนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตทิต). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา.
ธนัชพร กบิลฤทธิวฒั น์. (2557). แรงจูงใจที่มีความสั มพันธ์ กบั ความภักดีต่อองค์ กรของ
พนักงานในบริษัทข้ ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

ธัญธิภา แก้วแสง. (2559). ความสั มพันธ์ ระหว่ างความผูกพันต่ อองค์ กรกับความ
จงรักภักดีต่อองค์ กรของบุคลากรสหกรณ์ โคนมพนองโพราชบุรี จากัด.
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นภสร อินสมตัว และภัครดา ฉายอรุ ณ. (2560). ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุ ค ลากรมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนเมื่ อเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐบาล. (วารสารวิทยบริ การ). มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
นิ่มนวน ทองแสน. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่ม
ธุรกิจผลิตเครื่ องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี. (การค้นคว้าอิสระ). ปริ ญญามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
นันท์นภัส ชานาญเพชร. (2557). ปัจจัยความภักดีของพนักงานที่มีต่อธนาคาร
สแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ (ไทย) จากัด มหาชน. (การค้นคว้าอิส ระ). หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นิศาชล เรื องชู. (2557). คุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสั มพันธ์ กบั ความภักดีในองค์ กร
ของพนักงานธนาคารต่ างชาติแห่ งหนึ่งในประเทศไทย. ปริ ญญาธุ รกิจมหาบัณฑิต. สาขา
การจัดการ. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
เนตรดาว มัชฌิมา. (2549). ความสั มพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของครู พี่ เลี้ยงอบรมเด็ ก อ่ อ นก่ อ นเกณฑ์ ในวั ด จั งหวั ด
อุบลราชธานี. (วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต). สาขาบริ หารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุบลราชธานี.
ปชานนท์ ชนะราวี. (2561). แนวคิดเรื่ องความจงรักภักดีต่อองค์กร. สื บค้นเมื่อ วันที่
25 ตุล าคม 2563. จาก : http://pachanon.blogspot.com/2013/06/loyalty-powerof-developmentandoutlast.html
พัชริ นทร์ รอดพยันตร์. (2545). ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคล การเพิม่ คุณค่าใน
งานกับ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อองค์ กรของพ ยาบาลประจ าการ โรงพ ยาบาลสั งกั ด
กระทรวงกลาโหม. (วิทยานิ พนธ์). บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุ งเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิ
ยาลัย.
พรนิภา ชาติวิเศษ. (2557). แรงจูงในในการทางานที่ส่งผลต่ อความจงรักภักดีต่อองค์ กร
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน. (การค้นคว้าอิสระ). บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน.

ยูริโกะ สิ นทวี. (2557). ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่ อความจงรักภักดีของ
พนั ก งานในบริ ษั ท ยาและเครื่ องมื อ แพทย์ แ ห่ งหนึ่ ง . (การค้น คว้า อิ ส ระ). วิ ท ยาลัย
บัณ ฑิ ตศึ ก ษาด้านการจัด การ. วิท ยาศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต. สาขาวิชาการจัด การทรัพ ย์ก ร
มนุษย์. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
วันใหม่ ทิพโอสถ และคณะ. (2558). ความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท
ชาร์ พแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด. (วราสารครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับ
ที่ 1 เดื อ นมกราคม-เมษายน 2558). สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง.
วิภา จันทร์หล้า. (2559). ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทโตโยด้า โกเซ เอเชีย
จากัด จังหวัดชลบุรี. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัย
บูรพา.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2541). พฤติกรรมองค์กร. กรุ งเทพมหานคร : ธีระฟิ ลม์
และไซเท็กซ์.
ศิริพร จันทศรี . (2559). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชน
สังกัด ส านั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนแตกต่ างกัน. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). สาขาการวิจยั และ
สถิติทางการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร-วิโรฒ.
สุกญั ญา จันทรมณี. (2557). แรงจูงใจและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จากัด.
(การค้นคว้าอิสระ). บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
อาพร งอนราช และมยุขพันธุ์ ไชยมัน่ คง. (2558). ความคาดหวังและความพึงพอใจใน
รู ปแบบบริหารบุคคลบรรยากาศในการทางานและสวัสดิการของพนักงานบริษัท
สมบูรณ์ หล่ อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จากัด. สื บค้นจาก
https://gsbooks.gs.kku.ac.th/58/the34th/pdf/HMP43.pdf.

