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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิต

อาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 2) เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับ

สัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับ

ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ านวน  89 

คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วิธี LSD และสถิติการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีระดับ

การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ความจงจักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง โดยภาพรวมต่างกัน และพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบติงาน ต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิต

อาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน นอกจากน้ีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงาน กับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงมีความสัมพันธ์ โดยมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคญั : ความจงรักภักดี 
 

ABSTRACT 

 The objectives of the study were 1) to study about the employee loyalty in animal 

supplement company. 2) to study the employee loyalty in animal supplement company 

which separate on personal factors. 3) to study between employee motivation and 

employee loyalty in animal supplement company. 

 The sample group of this study was 86 people in animal supplement company. 

The questionnaire was used to be a tool for collecting data. The data was analyzed by 

frequency, percentage, average and standard deviation. 

The hypotheses were tasted by Independent Sample (T-Test), One-way ANOVA (F-Test), in 

case of it had statistically significant different tasting a pair of variables by LSD was used to 

test hypothesis for each pair in order to see which pair different and Pearson’s Correlation 

Coefficient. 

 The result of hypothesis tasting showed that; the employee of the animal 

supplement company which analyzed by level of education and salary. It’s causes to be 

different loyalty. However, the employee in animal supplement company which analyzed 

by gender, age, job position and working time. It’s causes to be not different loyalty. 

 In addition, the motivation of working has high effect compatibility to employee 

loyalty in animal supplement company. 
 

Keywords : Loyalty 
 

บทน า 

 องค์กรทุกองค์กรน้ันจะประสบผลส าเร็จ มีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นองค์กรช้ันน า และบรรลุถึง

จุดหมายท่ีก าหนดไว้น้ัน มีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและก่อให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด

ประการหน่ึงก็คือมนุษย์ ในการบริหารองค์กรหากขาดก าลังคนไปน้ันก็จะไม่สามารถส่งผลในการขับเคลื่อน

ปัจจัยอื่นได้ ส่งผลให้กระบวนการในการด าเนินงานไม่สามารถด าเนินงานไปได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ

ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลเสียหายกับองค์กรได้ ถ้าองค์กรต้องการสร้างพนักงานท่ีมี
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คุณภาพ ก็จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการ ให้ความส าคัญ ต้ังแต่การสรรหา การคัดเลื อก ไปจนถึงการรักษา 

พนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะความช านาญ เพื่อน าใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนส่งผลให้องค์กรน้ันประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างท่ีก าหนดไว้  

 ในปัจจุบันการจัดหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะความช านาญ ความ

เช่ียวชาญ ท่ีตรงตามความต้องการขององค์กรให้มาท างานในองค์กรน้ัน เป็นเรื่องท่ียากแล้ว การจะรักษา

พนักงานเหล่าน้ันให้คงอยู่กับองค์กรได้นาน ๆ น้ันเป็นเรื่องท่ียากกว่า มีค ากล่าวอยู่ว่า “คนเก่งมักอยู่ใน

องค์กรน้ันได้ไม่นาน” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเก่งจะไม่สามารถอยู่ในองค์กรได้นาน แต่โดยธรรมชาติของ

มนุษย์น้ัน มีความต้องการหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ชอบความท้าทาย ชอบเรียนรู้ และชอบท่ีจะ

มองหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ไม่ชอบท่ีจะถูกกดดัน พอเป็นแบบน้ีแล้วจะแก้ไขสิ่งท่ีไม่ชอบ โดยการเปลี่ยนงานไป

เร่ือยๆ เพราะฉะน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน ท่ีจะต้องหาวิธีการท่ีจะรักษาพนักงานให้

อยู่กับองค์กรไปให้นานท่ีสุด โดยการท่ีจะท าให้พนักงานเหล่าน้ีมีความจงรักภักดีต่อองค์กรน้ันเป็นเรื่องท่ีท า

ได้ยาก ถ้าพนักงานมีโอกาสท่ีดีกว่า พวกเขาเหล่าน้ันก็เลือกท่ีจะไปจากองค์กรได้ทันที ดังน้ันองค์กรไม่ควร

มองข้ามเร่ืองเหล่าน้ี และควรจะหาวิธีท่ีจะป้องกันไม่ให้พนักงานลากออก ให้พนักงานอยู่กับเราตลอดไป  

 ดังน้ันองค์กรควรให้ความส าคัญกับการรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ

ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ และท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร  

มีความตั้งใจในการท างาน ท างานอย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมาย 

รวมถึงความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีการพัฒนากระบวนการการท างานในองค์กรเพื่อให้

องค์กรให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม และยังส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 จากเหตุผลข้างต้นเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เรื่องความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยได้

ท าการศึกษาว่า ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ ความ

มั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าในหน้าท่ี และการได้รับการยอมรับ ท าให้เกิดความ

จงรักภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ เพราะฉะน้ันผู้วิจัยจึงได้

ท าการศึกษา เรื่องความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง เพื่อน าผล

การศึกษาท่ีได้น้ัน น าไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า มีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดี 

มีแนวทางในการก าหนดนโยบายต่างๆ  ก าหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

 2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 



4 
 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความจงรักภักดีของพนักงาน

บริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 
 

ขอบเขตงานวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงโดยมีขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

 3.1 ขอบเขตของประชากร พนักงานของบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มีจ านวน

พนักงานท้ังสิ้น 115 คน 

 3.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนพนักงานในบริษัทเป็นท่ีแน่นอน การก าหนด

กลุ่มตัวอย่างจึงก าหนด โดยการค านวณด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด

ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ท่ีระดับ 0.05 จึงท าให้ได้ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 

และจากการค านวณที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จึงได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 89 คน  

 3.3 ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงาน

บริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

 3.4 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นการศึกษา เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท

ผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับ

สัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับ

ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เงินเดือนและ

สวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าในหน้าท่ี และการได้รับการยอมรับ 

 ตัวแปรตาม คือ ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัต ว์แห่งหน่ึง 

ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ 

 3.5 ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจัยเริ่มต้นต้ังแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน

มกราคม 2564 
 

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง  

 2. เพื่อให้ทราบถึงความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
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 3. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าในหน้าท่ี และการได้รับการยอมรับ 

 4. เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ น ามาใช้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสบผลส าเร็จมากข้ึน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งความจงรักภักดีออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

 ทฤษฎีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Hoy & Rees 1974, หน้า 274-275) ได้กล่าวไว้ว่า ความ

จงรักภักดีต่อองค์กรน้ันเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร  ถ้าบุคคลน้ันมีความ

จงรักภักดีต่อองค์กรสูงข้ึนเท่าไหร่ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะลาออกน้อยลงเท่าน้ัน องค์ประกอบของความจงรักภักดี

ต่อองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

 1. ด้านพฤติกรรม (Behavioral Aspect) คือ ผลจากการท่ีบุคคลมีความรู้สึกข้ันต้น หรือความรู้สึก

เบ้ืองต้น ตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นทัศนคติในเชิงบวง เช่น การท่ีไม่

อยากลาออก หรือไม่อยากที่จะย้ายไปจากองค์กร  

 2. ด้านความรู้สึก (Affective Aspect) คือ อารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิด ท่ีได้เกิดจากการท่ีบุคคล

ประเมินในความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล ชอบหรือไม่ชอบต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เช่น 

ความรักในงานท่ีท า ความรักที่อยากจะท างานกับองค์กร ความพอใจในองค์กร 

 3. ด้านการรับรู้ (Cognitive Aspect) คือ ค่านิยม หรือความเช่ือ ท่ีบุคคลได้ยึดถือต่อบุคคล หรือ

สถานการณ์ท่ีได้มีอิทธิพลต่อสิ่งท่ีบุคคลได้รับรู้ เช่น ความเช่ือมั่นและไว้วางใจในองค์กร ความเช่ือถือใน

องค์กร 

 เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560, หน้า 37) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกรัก

ผูกพันต่อองค์กร ท่ีเกิดจากทัศนคติท่ีดี ทุ่มเทความพยายาม อุทิศตน ท าประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และจะท างานต่อไปไม่ลาออกจากองค์กร ประกอบด้วยความจงรักภักดี 3 ด้าน คือ 1.ด้านพฤติกรรมท่ี

แสดงออก หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึง ซึ่งทัศนคติอาจเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมออกมา 

เช่น ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ี เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานส าเร็จ การไม่อยากย้ายออกไปจาก

องค์กร 2.ด้านความรู้สึก หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความ

รักท่ีพร้อมจะท างานให้กับองค์กร ความพอใจในองค์กร 3.ด้านการรับรู้ หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคล

ยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความเช่ือมั่น ไว้ใจ และเช่ือถือในองค์กร 
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 ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557, หน้า 5-6) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึก 

และการแสดงออกซึ่งความเคารพ ความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรในด้านต่างๆ 1.ด้านพฤติกรรมท่ี

แสดงออกหมายถึง การกระท าท่ีเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 2.ด้าน

ความรู้สึก หมายถึง การแสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ในเชิงบวกต่อองค์กร 3.ด้านการรับรู้ หมายถึง การ

ประมวลความรู้สึกนึกคิด เกิดเป็นความเข้าใจของพนักงานต่อองค์กร 

 วิภา จันทร์หล้า (2559, หน้า 8) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ

พนักงานท่ีรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รักและเต็มใจทุ่มเทอุทิศตน ปกป้องและต่อสู้เพื่อองค์กร หากมี

ใครกล่าวร้ายให้องค์กร รวมถึงความผูกพันไม่อยากจากองค์กร ถึงแม้จะมีทางเลือกท่ีดีกว่า แบ่งเป็น 3 ด้าน 

คือ 1.ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก หมายถึง การแสดงออกถึงความไม่อยากย้ายไปจากองค์กร ความต้องการท่ี

จะย้ายตามเม่ือองค์กรย้ายสถานท่ีไปท่ีอื่น และปราถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป 2.ด้านความรู้สึก 

หมายถึง ความรักที่จะท างานกับองค์กร ความพึงพอใจและภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กร  มีความรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึง เป็นครอบครัว ยินดีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 3.ด้านการรับรู้ หมายถึง ความเช่ือมั่น 

ความไว้วางใจ และเช่ือถือในผู้บังคับบัญชาและองค์กร รู้สึกโดยตรงว่ามีความภักดีต่อองค์กร มีทัศนคติเชิง

บวกต่อคุณค่าและเป้าหมายขององค์กร 

 จีรภัคร เอนกวิถี (2557, หน้า 5) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีรู้สึกจงรักภักดี มีทัศนคติท่ีดี ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร ตลอดจนรู้สึกรัก และมีความอบอุ่น 

ความผูกพัน และจะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วย 1.ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

หมายถึง การกระท าหรือสิ่งท่ีบุคคลปฏิบัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ท่ีมี

ต่อองค์กร 2.ด้านความรู้สึก หมายถึง การแสดงออกถึงอารมณ์ในทางบวกท่ีมีต่อองค์กร 3.การรับรู้ หมายถึง 

การประมวลความรู้สึกของบุคคลท่ีมีปัจจัยกระตุ้นให้บุคคลเต็มใจในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “แรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ

องค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยใช้แบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 

400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์ในด้านความรู้สึก เป็นอันดับแรก 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอง คือด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และอันดับ

ต่อมา คือด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ตามล าดับ 
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 กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านผลตอบแทนด้านตัวงาน  เป็นอันดับแรก พบว่า

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอบ คือด้านสภาพแวดล้อมในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

อันดับต่อมาด้านรางวัล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และด้านเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 ตามล าดับ  

 จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความจงรักภักดี

ต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 166 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

มีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก เป็นอันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.24 รองลงมาเป็นอันดับสอง คือด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และอันดับต่อมา คือด้านการรับรู้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามล าดับ  

 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ เป็นอันดับแรก 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอง คือด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.94 อันดับต่อมาด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 และด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามล าดับ  

 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

เป็นอันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอบ คือด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 อันดับต่อมาด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้านสภาพการท างาน มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านนโยบายและการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ตามล าดับ 

 เชาวลิต วงศ์ต้ัง (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความจงรักภักดีต่อ

องค์กรของตัวแทนประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ” 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า จากจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.180 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้าน

ความรู้สึก เป็นอันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.368 รองลงมาเป็นอันดับสอง คือด้านพฤติกรรมท่ี

แสดงออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.089 และอันดับต่อมา คือด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.084 ตามล าดับ 
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 วิภา จันทร์หล้า (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความจงรักภักดีของพนักงานท่ีมีต่อบริษัทโตโยต้า 

โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลกการศึกษา

พบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 92 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

จงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก เป็นอันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาเป็น

อันดับท่ีสอง คือด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และอันดับต่อมา คือด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.40 ตามล าดับ 

 ชัชพร มานะกิจ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของ

พนักงานธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภคในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 205 คน โดย

กลุ่มตัวอย่างมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่งมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก เป็นอันดับแรก พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมาเป็นอันดับสอง คือด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และอันดับต่อมา คือ

ด้านการรับรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามล าดับ  

 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ เป็นอันดับแรก 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอง คือด้านความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.89 อันดับต่อมาด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านโอกาสเจริญก้าวหน้าในงาน มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 

 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการท างาน เป็น

อันดับแรก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาเป็นอันดับท่ีสอบ คือด้านนโยบายและการบริหาร มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อันดับต่อมาด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านความสัมพันธ์กับ

บุคคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ตามล าดับ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
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ตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บ ข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว โดย

ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจ านวนพนักงานของบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ านวน

พนักงานท้ังสิ้น 115 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามท้ังปลายปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

พนักงาน จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติงาน 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 ส่วนท่ี 2 ถามข้อมูลท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับ

สัตว์ จ านวน 16 ข้อค าถาม โดยข้อค าถามเป็นลักษณะปลายปิด โดยมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ก าหนดให้ 

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด=1, เห็นด้วยน้อย=2, เห็นด้วยปานกลาง=3, เห็นด้วยมาก=4, เห็นด้วยมากที่สุด=5  

 ส่วนท่ี 3 ถามข้อมูลท่ีเป็นความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

จ านวน 11 ข้อค าถาม ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้  โดยข้อ

ค าถามเป็นลักษณะปลายปิด โดยมีระดับคะแนนความคิดเห็น 5 ระดับ ก าหนดให้ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด=1, 

เห็นด้วยน้อย=2, เห็นด้วยปานกลาง=3, เห็นด้วยมาก=4, เห็นด้วยมากที่สุด=5 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในส่วนน้ีจะเป็นข้อค าถามแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน

ข้อค าถามท้ังหมด 1 ข้อค าถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ 

 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็น ก าหนดให้ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 = เห็นด้วยน้อย

ท่ีสุด, ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 = เห็นด้วยน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 = เห็นด้วยปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 = 

เห็นด้วยมาก, ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 = เห็นด้วยมากท่ีสุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ แรงจูงในการในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ ความ
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มั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าในหน้าท่ี การได้รับการยอมรับ และความจงรักภักดี

ของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปน้ี 

  2.1 ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตาม เพศ 

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง จ าแนกตาม อายุ 

ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

  2.3 ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงมีความสัมพันธ์

กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง โดย

ภาพรวม มีระดับความจงรักภักดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท

ผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ มีระดับ

ความจงรักภักดีมากตามล าดับ  

 2. ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังต่อไปน้ี 

  2.1 พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ความจงจักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง โดย

ภาพรวมต่างกัน 

  2.2 พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีเพศ อายุ ระดับต าแหน่งงาน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง 

โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความจงรักภักดีของ

พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าใน

หน้าท่ี และการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความว่า 

หากพนักงานมีแรงจูงใจด้านต่างๆ มากขึ้น จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้านต่างๆ เพิ่มข้ึนด้วย 
 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง โดย

ภาพรวม มีระดับความจงรักภักดีมาก  

  1.1 ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก พบว่า พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มี

ระดับความจงรักภักดี ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัทผลิต

อาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มีความเห็นว่าท่านเต็มใจทุ่มเทก าลังกายใจเพื่อช่วยให้บริษัทประสบความส าเร็จ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมท่ี

แสดงออก หมายถึง การแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึง ซึ่งทัศนคติอาจเป็นสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น 

ทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ี เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานส าเร็จ การไม่อยากย้ายออกไปจากองค์กร  

  1.2 ด้านความรู้สึก พบว่า พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มีระดับความ

จงรักภักดี ด้านความรู้สึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์

แห่งหน่ึง มีความเห็นว่า ท่านรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในองค์กร และท่านรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีบุคคลอื่นพูด

ให้ร้ายต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิภา จันทร์หล้า (2559) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ด้านความรู้สึก หมายถึง ความรักท่ีจะท างานกับองค์กร ความพึงพอใจและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ

องค์กร  มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง เป็นครอบครัว ยินดีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 

  1.3 ด้านการรับรู้ พบว่า พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มีระดับความ

จงรักภักดี ด้านการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์

แห่งหน่ึง มีความเห็นว่า ท่านมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในตัวผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อ

ท่านอย่างให้เกียรติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อ

องค์กร ด้านการรับรู้ หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือท่ีบุคคลยึดถือต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เช่น ความเช่ือมั่น 

ไว้ใจ และเช่ือถือในองค์กร  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่ง

หน่ึง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบั ติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังต่อไปน้ี 

  2.1 ด้านเพศ พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้ความ

จงรักภักดีในภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ได้ให้

ความส าคัญกับพนักงานทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในทุกๆด้าน ไม่จ ากัดว่าเพศใดเหมาะสม

กับงานใด รวมถึงการให้สิทธิในการเรียนรู้งานทุกด้าน ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ เปิดโอกาสพนักงาน

มีความก้าวหน้า เติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา ศรีจันทร์(2557) ได้กล่าว

ไว้ว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท เคอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมไม่

แตกต่างกัน  

  2.2 ด้านอายุ พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้ความ

จงรักภักดีในภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ได้ให้

ความส าคัญกับพนักงานทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน มีการแบ่งอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนงาน มีการแบ่งความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ และมีการให้ความรู้สึกเหมือน

ครอบครัว รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง มีการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา รวมถึงการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา เมื่อเจอ

กับอุปสรรค รวมถึงการให้มีการรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเรียนรู้และเกิดเป็นประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงให้มี

ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา ศรีจันทร์(2557) ได้กล่าวไว้ว่า อายุท่ี

แตกต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท เคอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

  2.3 ด้านระดับการศึกษา พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกันท าให้ความจงรักภักดีในภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง เน่ืองจากคนท่ีมีระดับการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะยินดีปฏิบัติงานตาม

ผู้บังคับบัญชา ยินดีทุ่มเทก าลังกายใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ยอมเสียสละความสุขส่วนตน รู้สึกถึงการให้

เกียรติจากผู้บังคับบัญชา สูงกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช 

ศิลาศรี (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท นากาชิ

มารับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน  

  2.4 ด้านระดับต าแหน่งงาน พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีระดับ

ต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีในภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัทผลิตอาหาร

เสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ได้มอบหมายงานท่ีมีลักษณะงานหรือหน้าท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน แต่ในทุกงานทุก

ต าแหน่งล้วนแต่มีความส าคัญเท่ากัน แต่ละคนท าหน้าท่ีของตน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังท้ัง
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ผู้ใต้บังคับบัญชาและรับฟังผู้บังคับบัญชา ร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วิภา จันทร์หล้า (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ระดับงานท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงานท่ีมีต่อ 

บริษัท โตโยต้า โกเซ เอเชีย จ ากัด จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

  2.5 ด้านระยะเวลาปฏิบัติงาน พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีในภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงาน

บริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่ง

อ านาจหน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีองค์กรก าหนด 

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่สอนงานรุ่นน้องท่ีเข้ามาใหม่ และยังช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จีรภัคร เอนกวิถี (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีของพนักงาน

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

  2.6 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึงท่ีมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีในภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง เน่ืองจากคนท่ีมีระดับเงินเดือน 20,001 -40,000 บาท และคนท่ีมีระดับเงินเดือน 

40,001 บาทข้ึนไป จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่า เน่ืองจากพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับมากกว่า จึงมี

ความรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างาน  และเมื่อมีการปรับเงินเดือนในแต่ละปี คนท่ีมีฐานเงินเดือนสูงก็จะได้ปรับ

เงินเดือนสูงกว่าคนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชพร มานะ

กิจ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า อัตราเงินเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจ

คาปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ในภาพรวมแตกต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน กับความจงรักภักดีของ

พนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง พบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าใน

หน้าท่ี และการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทผลิตอาหารเสริม

ส าหรับสัตว์แห่งหน่ึง ในทิศทางเดียวกันในระดับมาก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความว่า 

การท่ีแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวม น่าจะเป็นเพราะว่าความภักดีของคนเรา 

จะเกิดข้ึนน้ันก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการ หรือเกิดความรู้สึกดี รู้สึกพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

ท าให้เรารู้สึกเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ยิ่งหากองค์กรมีการสร้างแรงจูงใจ เกี่ยวกับเงินเดือน หรือ

สวัสดิการเพิ่มมากข้ึนก็จะยิ่งท าให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัช

พร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

พนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม น่าจะเป็นเพราะว่าความ
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ภักดีของคนเรา จะเกิดข้ึนน้ันก็ต่อเมื่อได้รับการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการ เกิดความรู้สึกดี รู้สึกพอใจ 

รวมไปถึงความจงรักภักดีก็จะเพิ่มมากข้ึนด้วย  
 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางใน

การสร้างแผนการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาความจงรักภักดีของพนักงาน ดังต่อไปน้ี 

 1. ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก องค์กรควรจัดให้มีกิจกรรมท่ีท าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิ จกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับงาน หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ มีการโน้มน้าวหรือมีการให้รางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมน้ันๆ 

เพื่อให้พนักงานเต็มใจมีส่วนร่วม ควรจัดให้มีการส ารวจระบบเงินเดือนกับองค์กรภายนอกท่ีเป็นกิจการ

ประภทเดียวกัน จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวัน เครื่องด่ืม ชา -กาแฟ และอาหารเย็นเมื่อต้องท างาน

ล่วงเวลา  

 2. ด้านความรู้สึก องค์กรควรให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  มี

การจัดฝึกอบรบ โดยให้พนักงานเก่า ได้เป็นคนฝึกอบรมให้ เพื่อให้พนักงานเก่าได้รู้สึกมีความส าคัญต่อ

องค์กร ส่วนพนักงานใหม่ก็จะมีความรู้สึกว่าองค์กรน้ีท างานเหมือนเป็นครอบครัว 

 3. ด้านการรับรู้ องค์กรควรจะมีการจัดระบบการท างาน รวมถึงการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 

ระเบียบ ยุติธรรม ไม่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์อย่างเป็นมาตรฐาน มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์พนักงานดีเด่น 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในองค์กร 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัทผลิตอาหาร

เสริมส าหรับสัตว์แหน่งหน่ึง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีต่างกัน ดังน้ันองค์กรควรจะมี

การ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการฝึกอบรม หรือมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการศึกษาต่อ โดยสนับสนุนให้

พนักงานท่ีมีวุฒิท่ีมีระดับต่ ากว่าปริญญาตรีได้ศึกษาให้ตรงกับสายงานท่ีตนได้ท าอยู่ ท้ังน้ีเพื่อให้พนักงานเกิด

ความจงรักภักดีต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัทผลิต

อาหารเสริมส าหรับสัตว์แหน่งหน่ึง ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดี โดยภาพรวมต่างกัน 

ดังน้ันองค์กรควรท่ีจะมีการปรับเงินเดือน อย่างเหมาะสม ควรจะมีเกณฑ์การให้ท่ีมาจากการประเมินท่ี

เป็นไปอย่างยุติธรรม ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงมีการท าการเปรียบเทียบมาตรฐาน

เงินเดือนกับองค์กรภายนอกท่ีเป็นกิจการประเภทเดียวกันด้วย ท้ังน้ีเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภักดี

ต่อองค์กรมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน าข้อมูลท่ี

ได้มาพัฒนาคุณภาพการท างานของพนักงานให้มีมาตรฐาน และตอบสนองนโยบายขององค์กร  

 2. ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบางส่วนเท่าน้ัน ดังน้ันครั้งต่อไป ควร

จะมีการศึกษาด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น สภาพแวดล้อมการท างาน ความรับผิดชอบในงาน และลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ  เป็นต้น 

 3. ประชากรท่ีได้ท าการศึกษาในครั้งน้ี มีเพียงแค่พนักงานของบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

ครั้งต่อไปจะท าการศึกษาบริษัทอื่น ท่ีอยู่ในเครือเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ หรือบริษัทท่ีจ าหน่าย

เครื่องมือแพทย์ส าหรับสัตว์ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีมากข้ึน เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรต่อไป 
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