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บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 - 5 ปี แรงจูงในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅ = 4.46) ความผูกพันต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.45) การรับรู้

ภาพลักษณ์องค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.42) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ( ̅ = 4.45) และความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.44) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พฤติกรรมที่แสดงออก ( ̅ = 4.47)  
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ  
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 (2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
(3) การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ: การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร  ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 

Abstract 
 The purpose of this study is to examine the Influence performance motivation , organizational 
commitment and perceived corporate image to affecting  corporate loyalty the employees’ Italian-Thai 
Development Public Company Limited factors include Demographic factors, performance motivation , 
organizational commitment and perceived corporate image The 400 sample were drawn from 
employees’ Italian-Thai Development Public Company Limited. Data were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with T-
Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that  the most employees’ Italian-Thai Development Public Company 
Limited of the respondents were female, 31 - 40 years old, marital , received Matthayom 6 Certificate 
(Grade 12) or Vocational Certificate, received monthly income of 10,001 – 20,000 bath and  worked 3 - 

5 years. Performance motivation was at highest level ( ̅ = 4.46). Organizational commitment was at 

highest level ( ̅ = 4.45). Perceived corporate image were at highest level ( ̅ = 4.42). When each 
aspect, it was found that the aspect has the highest mean was treat the community with social 

responsibility ( ̅ = 4.45). Corporate Loyalty the employees’ Italian-Thai Development Public Company 

Limited was rated at a highest level ( ̅ = 4.44). When each aspect, it was found that the aspect has 

the highest mean was expressive behavior ( ̅ = 4.47). 
 The results of hypothesis test show that (1) The employees’ Italian-Thai Development Public 
Company Limited with different age, education, income and working time had different overall 
corporate loyalty at statistical significance of 0.05 levels. (2) Performance  motivation and organizational 
commitment had effect corporate loyalty the employees’ Italian-Thai Development Public Company 
Limited at statistical significance of 0.05 levels. And (3) Perceived corporate image, corporate social 
responsibility activities, treat the community with social responsibility and perception including 
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community satisfaction the organizational had effect  corporate loyalty the employees’ Italian-Thai 
Development Public Company Limited at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Perceived Corporate Image, Corporate  Loyalty 

บทน า 
          ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก ภายในทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะตกต ่า ความผันผวน
ทางการเมืองต่างต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและเทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจ นอกจากนี้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
องค์กรต้องมีการปรับตัวทั้งด้านโครงสร้าง กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท าให้ตลาดมีการ
ขยายตัวและมีความต้องการทางด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้ขณะนี้ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโต
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ปฏิญญา 
ปิ่นทอง, 2561) 
 ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและประชาชนมีความรู้สึก
นึกคิดที่ดีต่อองค์กรเพื่อมุ่งหวังใน ชื่อเสียง ความศรัทธาและจงรักภักดีต่อองค์กรหรือตราสินค้า (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) 
หากต้องการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรให้มากขึ้น นอกเหนือจากบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภคแล้ว ใน
ภาคธุรกิจยังใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งประกอบด้วย การใช้หลักธรรมาภิบาล การผลิตสินค้าและ
บริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชนแรงงานและความเท่าเทียม
กันในสังคม (พัฒนพงษ์ นาชัยลาน, 2557) โดยที่ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต้องควบคู่กันไปทั้ง 3 ด้านคือ ก าไร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสังคมนั้น หมายถึง “ชุมชน” หรือ “คนในชุมชน” ที่องค์กรตั้งอยู่ หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์
หรือลงทุน ด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน  เป็นต้น 
(Kotler & Lee, 2005) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสริมสร้างและพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์กร และน ามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับองค์กร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
และจ าแนกตามปัจจัยบุคคล 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อิทธิพลความผูกพันต่อองค์กร และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
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ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) มีขอบเขตการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่
ปฏิบัติงานจริงในปี พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 30,285 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน          
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อ
องค์กรและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ตัวแปรตาม คือ ความจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท  
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. ท าให้ทราบถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
 3. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ในการ
ปรับปรุงพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรให้ดีขึ้น 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกรัก ความผูกพัน ความมีทัศนคติที ่ดีต่อองค์กรพร้อมที ่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเต็มใจให้กับองค์กร และจะคงอยู่กับองค์กรนี้ต่อไป Kotler (2002) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
การเลือกซื้อของผู้บริโภคต้องการความหลากหลาย การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีความพยายามน้อยแต่สามารถรับรู้
ในตราสินค้าแต่ละอย่างที่มีความแตกต่างกันได้ มักเปลี่ยนแปลงการเลือกตราสินค้าอยู่บ่อยครั้งการเปลี่ยนตราสินค้าที่มัก
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เกิดขึ้นเป็นเพราะต้องการหาความหลากหลายมากกว่าความไม่พอใจ ส่วน Barnard (1983) ได้กล่าวว่า ความเต็มใจของ
บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความจงรักภักดีต่อองค์กร ขวัญและก าลังใจ และ
ความเข้มแข็ง ในขณะท่ี  Sheldon (1971) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้ท างานใน
องค์กร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรให้มีความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความ
ทุ่มเทพยายาม ความตั้งใจในการท างานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
  Hoy and Rees (1974) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความจงรักภักดีต่อองค์กรว่าเป็นสิ่งที่แสดงออก ระหว่างองค์กร
กับบุคคล ถ้าคนมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากเท่าไหร่ แนวโน้มที่การลาออก หรือทิ้งองค์กรก็จะลดน้อยลงเท่านั้นโดย 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความจงรักภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงออก ความรู้สึก และ
การรับรู ้
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 Herzberg  (1966) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของคนในองค์กรหรือแรงจูงใจในการท างาน โดยได้แบ่งปัจจัย
ออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในงาน ช่วยให้บุคคลรักและ
ชอบงานที่ท าอยู่ และท าให้บุคคลในท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ปัจจัยค ้าจุน (Maintenance Factor) หรือปัจจัย
สุขอนามัย คือ ปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจในการปฏิบัติงานหรือปัจจัยที่ท าให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานในองค์กรได้ 
3.แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร 
 นิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์กร โดยการ
ยอมรับค่านิยมขององค์กรและเป้าหมาย พร้อมที่จะทุ่มเทความสามารถที่ตนมีในทุก ๆ ด้าน เพื่อท างานที่ตนได้รับ
มอบหมายให้ประสบผลส าเร็จและต้องการที่จะเห็นองค์กรเจริญก้าวหน้า 
4.แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Schiffman and Kanuk (1991) การรับรู้ คือ กระบวนการที่คนแต่ละคนมีการเลือก การประมวลผลและการ
ตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมา ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา 

Kotler (1989) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของความประทับใจ ความเชื่อ และความคิดที่บุคคลมีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใด ๆ ที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ต่อสิ่งนั้น ในขณะที่ 
Jefkins (1993) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจหรือต่อบริษัท คือ ภาพขององค์กรองค์กรหนึ่ง รวมถึงทุกอย่างที่
เกี่ยวกับองค์กรที่บุคคลรู้จักและเข้าใจ มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กร ซึ่งอาศัยการน าเสนออัตลักษณ์
ขององค์กร 

ไพศาล ฤทธิกุล (2559) กล่าวว่า การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร คือ ภาพรวมการด าเนินการปฏิบัติงานทั้งหมดของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าหรือบริการ ด้านความมั่งคงขององค์กร ปรากฏสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนั้นอาจเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ 
 สถาบันไทยพัฒน์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมหรือบรรษัทบริบาล คือ
การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรและในระดับใกล้ไกลโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหรือนอกองค์กรที่จะท า
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย (2555) ได้กล่าวว่า ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 2 มิติ ประกอบด้วย (1) มิติภายใน คือการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ
สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เมื่อองค์กร
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ต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร และธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ส่วน 
(2) มิติภายนอก คือ การจัดการคู่ค้าและหุ้นส่วนที่รับผิดชอบต่อสังคม การดูแลผู้บริโภคให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งราคา คุณภาพ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน
ทั้งสิ้น 30,285 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณหาจากสูตร ของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่
น ามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มานั้นไปก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 23 ข้อ           
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านจรรยาบรรณขององค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็น
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ มีค าถามทั้งหมด 12 ข้อ 
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน

การวิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิดทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร  
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ สามารถ
วัดผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์ กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนินการวัดผล  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู ้ว ิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา และความน่าเชื ่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที ่ ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวม 0.921 ความผูกพันต่อองค์กร
ภาพรวม 0.904 การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรภาพรวม 0.955 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 0.733 ด้านจรรยาบรรณขององค์กร 0.855 ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
0.923 และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร 0.919 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ภาพรวม 0.953 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ พฤติกรรมที่แสดงออก 0.818 ด้าน
ความรู้สึก 0.843 และด้านการรับรู้ 0.947  
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที ่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลครบจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การน าข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
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7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม คือ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน   
           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และความจงรักภักดี
ต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้ภาพลักษณ์
องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตาม
เพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 

 2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้ภาพลักษณ์
องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตาม
อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องอิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหป์ัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 - 5 ปี 
 ผลการวิเคราะหแ์รงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
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ระดับส าคัญมากที่สุด โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านจรรยาบรรณขององค์กร และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร 
 ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านการรับรู ้และด้านความรู้สึก 
 ผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน ) 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ว่า พนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมต่างกัน และพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน ) ที่มีอายุ และสถานภาพต่างกัน ท าใหค้วามจงรักภักดีต่อองค์กรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 ผลการวิเคราะหอ์ิทธิพลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผล
ต่อความจงรกัภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปการวิจัย ได้
ดังนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน)  
 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปการวิจัย ในภาพรวมพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ด้านกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
ในภาพรวม ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านจรรยาบรรณขององค์กรไม่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านความรู้สึก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) มีรายได้จากค่าตอบแทนเป็นหลักและเป็นรายได้
ที่น้อย จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นว่าถ้าองค์กรอื่นเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนที่สูงกว่าเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชพงศ์  โพธิสุวรรณ 
(2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กรภาคเอกชน  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การให้ความส าคัญต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยยินดีปฏิบัติงานตามที่หัวหน้ามอบหมายอย่างเต็มความสามารถมากที่สุด แต่ให้ความส าคัญ
กับการที่จะท างานในองค์กรนี้ต่อไปแม้ว่าองค์กรอื่นจะเสนอต าแหน่งและค่าตอบแทนที่สูงกว่าน้อยที่สุด



10 
 

2. ผลการศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
จ าแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 2.1 พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าเพศ และระดับการศึกษา มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กรของพนักงาน  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ไพรัช ศิลาศรี (2559) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ท างานกับความจงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านพฤติกรรมทีแสดงออก ด้าน
ความรู้สึก และด้านการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.2 พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกัน ท าให้ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่า รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
ปฏิบัติงานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม 
กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าอัตราเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.3 พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ และสถานภาพต่างกัน ท าให้ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าอายุ และสถานภาพไม่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร
ของพนักงาน ดังนั้น ไม่ว่าอายุเท่าไรอยู่ในสถานภาพใดมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน โดยภาพรวมที่คล้ายคลึง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ธัญธิภา  แก้วแสง (2558) ที่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมพนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูประถัมภ์) พบว่า อายุ และ
สถานภาพกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมพนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูประถัมภ์) มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ให้
ความส าคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า ควรมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจด้านความส าเร็จ 
ในการท างานให้กับพนักงาน โดยเฉพาะการยกย่องความเสร็จสมบูรณ์ของงานหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ช่วยลดอัตราการขาดงาน การย้ายงาน และ
การลาออกจากงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชพงศ์ โพธิสุวรรณ (2560) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กรภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร
ภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) ให้ความส าคัญต่อความผูกพันต่อองค์กร ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า ควรใช้กลวิธีให้พนักงานมีความ
เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ให้พนักงานเชื่อว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะท างานด้วยมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีการเผยแพร่นโยบาย/วิธีการบริหารขององค์กรให้พนักงานทราบอยู่สม ่าเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิจชิตา ชัยณรงค์ (2558) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพัน
ต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพบว่า 
ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. ผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการ
ปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความเห็นว่าควรหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร เช่น การแจกของที่ระลึก 
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ กิจกรรมง่ายต่อการเข้าร่วม ควรอบรมพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อ
ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาในหลายๆ กรณีที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดมาก่อนการ
ด าเนินงาน ควรพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่อยากสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมและ
ทัศนคติของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูติณัฐ สุภาพร (2558) ท าการศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อบริษัท แสงโสม จ ากัด ของผู้ที่พักอาศัยในบริเวณต าบล
หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของบริษัท แสงโสม จ ากัด ของผู้ที ่พักอาศัยในบริเวณต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านจรรยาบรรณขององค์กรเนื่องจาก
บริษัทอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย, 2555) 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี ้ มีข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและวางแผนการ
บริหารงานให้พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) มีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ ้น  
ดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใน
สังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและความจงรักภักดีต่อองค์กรก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิงอาจจะมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรที่ไม่เหมือนกัน องค์กรควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี ่ยวกับปัจจัยด้านระดับการศึกษา ดังนั้น 
การศึกษาที่ต่างกัน ท าให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การด ารงชีวิตประจ าวัน และมีระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย และพนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน องค์กรควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของ
พนักงาน และควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วย
ปัจจุบันความส าคัญของด้านระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรได้เปลี่ยนไป ไม่ว่าพนักงานจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่
ในองค์กรมมากหรือน้อย ส่งผลท าให้มีระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และสถานภาพของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่มีอายุ และสถานภาพต่างกัน ท าให้ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านอายุ และ
สถานภาพของพนักงาน เพราะอาจเนื่องจากพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากเป็น
พนักงานที่ท างานมายาวนาน จึงส่งผลให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่ต่างกัน และองค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความ
สนใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพของพนักงาน อาจเป็นเพราะความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีความส าคัญต่อ
การท างานของพนักงานทุกสถานภาพ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากฝ่ายบุคคลควรมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจด้าน
ความส าเร็จในการท างานให้กับพนักงาน โดยเฉพาะการยกย่องความเสร็จสมบูรณ์ของงานหรือความสามารถในการแก้ไข 
ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงาน จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ช่วยลดอัตราการขาดงาน การ
ย้ายงาน และการลาออกจากงานได้ 
ความผูกพันต่อองค์กร 
 ความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญความผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ฝ่ายบุคคลควรใช้กลวิธีให้พนักงาน
มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ให้พนักงานเชื่อว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะท างาน
ด้วยมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีการเผยแพร่นโยบาย/วิธีการบริหารขององค์กรให้พนักงานทราบอยู่สม ่าเสมอ 
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
 การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร มีผลต่อระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
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พนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
องค์กรควรให้ความส าคัญด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นอย่างมาก ควรหาสิ่งจูงใจเพื่อให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร เช่น การแจกของที่ระลึก ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ กิจกรรม
ง่ายต่อการเข้าร่วม เป็นต้น ด้านการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรควรให้ความส าคัญด้านการ
ปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ควรอบรมพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อปฏิบัติงานอย่าง
ระมัดระวัง มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาในหลายๆ กรณีที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนการด าเนินงาน และด้าน
การรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กร องค์กรควรให้ความส าคัญด้านการรับรู้ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อองค์กรเป็น
อย่างมาก ควรพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่อยากสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมและ
ทัศนคติของประชาชน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เน้นศึกษาเฉพาะแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กร ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน ควรมีการเพิ่มปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เพราะจะท าให้เข้าใจพนักงานในองค์กรในด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้นและควรมีการ
เปรียบเทียบผลของความจงรักภักดีต่อองค์กรของหน่วยงานอื่นในองค์กรเดียวกัน เพื่อให้เข้าใจว่าหน่วยงานใดพนักงานมี
ความจงรักภักดีต่อองค์กรในระดับที่มากกว่า เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น ใน
การวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการเปรียบเทียบในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบว่าพนักงานแต่ละอุตสาหกรรมมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อันจะเป็นการเข้าถึงความต้องการของพนักงาน และจะช่วย
เสริมสร้างความจงรักภักดีที่พนักงานมีให้แก่องค์กรและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป 
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