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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด  
2) ศึกษาความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 3) เปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงาน 
จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน และ 4) ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน 
บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
จํานวน 307 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test, F-test  
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู 
 ผลการวิจัย พบว่าพนักงานมีการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พนักงาน 
มีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ต่างกันมีความจงรักภักดี
ต่างกัน สามองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 
และด้านผู้บริโภคส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ด้านการพัฒนาสังคม ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยนําไปสู่
ข้อเสนอแนะ คือ องค์กรควรตระหนักถึงความสําคัญของการนําแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปใช้เพ่ือสร้างให้พนักงาน
เกิดความจงรักภักดี และทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 

คําสําคัญ  :  ความรับผิดชอบต่อสังคม ความจงรักภักดีของพนักงาน พนักงานฝา่ยผลิต 
 
Abstract 
  This research aimed to 1) study corporate social responsibility of Trax Intertrade company 
Employee of Changhan District Roi-Et Province, 2) study the employee loyalty of Trax Intertrade company 
Employee of Changhan District Roi-Et Province, 3) compare the employee loyalty classified by personnel 
factors and 4) study the impact of corporate social responsibility on the employee loyalty. The samples 
were 307 staff of Trax Intertrade company and selected by using simple random sampling. The instrument 
used for data collection was a questionnaire. The statistics used were frequency, percentage,  
standard deviation, t-test, F-test and regression analysis.  
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  The results showed that employee’ opinion about corporate social responsibility in overall  
were at a high level, the employee loyalty in overall was at a high level. Employees in different age, 
educational level and experience had different loyalties. Three dimensions of corporate social 
responsibility were labor practices, fair operating practices, and consumers issues affected the employee 
loyalty with statistical significance at the .01 level, and environment issues and social development 
affected the employee loyalty with statistical significance at the .05 level. The results of this research led 
to the suggestions that the organizations should aware of importance of applying social responsibility  
to motivate the employee loyalty and make successful organizations in operation. 
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บทนํา 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเร่ิมทวีคูณสูงข้ึนอย่างไม่หยุดย้ัง การท่ีจะหาแนวทางเพื่อทําให้องค์กร
ธุรกิจก้าวกระโดดเหนือกว่าคู่แข่งนั้น ผู้บริหารองค์กรควรมีการบริหารจัดองค์กรด้วยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งท่ี
องค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่างให้ความตระหนักต่อความจําเป็นถึงประโยชน์ซ่ึงเป็น
วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญมีส่วนสง่เสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) ผู้บริหารองค์กร
ธุรกิจต้องคํานึงถึงระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ ความเท่าเทียมกันทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดี องค์กรได้รับการตรวจสอบจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผลท่ีดําเนินงานจากองคก์ร จะช่วยส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ชื่อเสยีงขององค์กร ความสามารถ
ในการดึงดูดและรักษาไว้ซ่ึงพนักงาน หรือสมาชิก ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง ผูใ้ชบ้ริการ การรักษาไว้ซ่ึงขวัญกําลังใจ ความมุ่งม่ัน และ 
การเพ่ิมผลผลิตของลูกจ้างในมุมมองของนักลงทุน รวมท้ังผู้บริจาค ผู้ให้การสนับสนุน และกลุ่มการเงิน ความสัมพันธ์กับบริษัท 
ส่วนราชการ สื่อ ผู้ส่งมอบ เพ่ือนร่วมธุรกิจ และชุมชนที่อาศัยใกล้สถานประกอบการ นับได้ว่าเป็นพ้ืนฐานการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
 วรพรรณ เอ้ืออาภรณ์ (2559 : 20-22) ได้สํารวจความจําเป็นขององค์กรในการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีท่ีสุดสําหรับองค์กร คือ การสร้างข้อตกลง และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซ่ึงเป็นการทําให้
พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพ่ือบรรลุเป้าหมายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เป็นการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยแนวทางการปฏิบัติ ต่อบุคลากรในองค์กรโดยมีธรรมาภิบาลในองคก์รท่ีเหมาะสม 
ด้วยการรักษาสิทธิมนุษยชน มีข้อปฏิบัติกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการใช้แรงงาน ด้วยการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในบริษัท ตลอดจนผู้บริโภค และรวมถึงการพัฒนาชุมชนรอบข้างท่ีบริษัทประกอบกิจการ  ซ่ึงเป็นแนวทาง
ของมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วย 7 ด้าน (พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553 : 11) ได้แก่            
ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร (Organization Governance) ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 
(Labour Practices) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices)  
ด้านผู้บริโภค (Consumer lssues) และด้านการพัฒนาชุมชน (Social Development)  
 ดังนั้น เม่ือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดความจงรักภักดีของพนักงาน ในด้านพฤติกรรม 
ท่ีแสดงออกด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึกเชิงบวกต่อองค์กร ในอนาคตความจงรักภักดีเป็นสิ่งท่ีพนักงานกระทําต่อบริษัท 
ด้วยความเต็มใจ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้บริษัท มี 3 ด้าน (Hoy & Rees, 1974 : 274-275) ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ของพนักงาน คือ ความเคารพ การทุ่มเทแรงใจ แรงกาย การเชื่อฟังด้วยการแสดงออกถึงความรัก ความชื่อสัตย์ การทําตาม
หน้าท่ีการสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัท ด้านการรับรู้ คือ พนกังานมีความตระหนักถึง สิง่ท่ีตนควรปฏิบัติต่อบริษัท ในการผลิต
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สินค้าไม่ว่าจะเป็นการอุทิศตน ด้วยความเต็มใจโดยการตีความจากสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
และด้านความรู้สึก คือ อารมณ์ของพนักงานท่ีบ่งบอกว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรกับสิ่งท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ี ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
รู้สึกอย่างไรกับสิ่งท่ีตนปฏิบัติต่อบริษัทในเชิงบวกอย่างย่ังยืน  
  บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปเพ่ือการส่งออก ให้กับบริษัทชั้นนํา 
จากการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพทําให้บริษัทฯ เกิดการขยายตัวด้านธุรกิจอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดต้ังบริษัทในเครือ
อีกหลายบริษัท และยังได้ขยายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศ ได้ประกาศนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เร่ือง
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดลกูค้าอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดต้องได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม คํานึงถึงการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ (บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ 
เทรด, 2559) จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อ 
ความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพ่ือสร้างความจงรักภักดีของพนักงานท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
เกิดความตระหนักถึงการรักษาบุคคลากรท่ีดีให้อยู่กับองค์กรตลอดไป และได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ด้านทรัพยากรบุคคล สําหรับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสนใจการนําเอาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มาสร้างความจงรักภักดีให้กับ
พนักงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
  2. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีของพนักงาน ของบริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงาน จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน 
  4. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด  
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1,323 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้การวิจัย คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์  เทรด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 307 คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจํานวนประชากร เปิดตาราง เครจซ่ี และมอรแกน 
Krejcie & Morgan (1970  อ้างถึงใน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 307 คน จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามความมุ่งหมาย  
และกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ข้อ โดย ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทํางาน  
 
 



 
 

  ตอนท่ี 2 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 28 ข้อ ประกอบด้วย ด้านธรรมาภิบาล จํานวน 4 ข้อ ด้านสิทธิมนุษยชน จํานวน 4 ข้อ ด้านข้อปฏิบัติ
ด้านแรงงาน จํานวน 5 ข้อ ด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 ข้อ ด้านการดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม จํานวน 3 ข้อ ด้านผู้บริโภค 
จํานวน 4 ข้อ และด้านการพัฒนาสังคม จํานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ 
  ตอนท่ี 3 การปฏิบัติตนด้านความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก จํานวน 4 ข้อ ด้านการรับรู้ จํานวน 4 ข้อ  
และด้านความรู้สึก จํานวน 4 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด      
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน และวิธีการ ดังนี้ 
  3.1 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามมีจํานวนเพียงพอต่อกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.2 ขอหนังสือราชการจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถาม 
ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอ 
ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือในการตอบแทนแบบสอบถาม 
  3.3 ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถามถึง บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยเร่ิมส่งแบบสอบถามตั้งแต่ วันท่ี 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 310 ชุด เม่ือครบกําหนด 20 วัน มีแบบสอบถาม 
ท่ีสมบูรณ์ตอบกลับมาจํานวน 307 ชุด รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 วัน 
  3.4 ดําเนินการนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนท่ี 1 วิเคราะห์การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ซ่ึงประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การปฏิบัติตนด้านความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนําเสนอข้อมูลโดยการบรรยาย  
  ตอนท่ี 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจงัหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จากการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ใช้สถิติ t-test และอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 
ใช้สถิติ F-test 
  ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์เทรดจํากัด 
อําเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์สหสมัพันธ์อย่างงา่ยของเพียรสัน (Pearson Corelation) และวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
 
 
 



27 
 

สรุปผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็กซ์ 
อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผลการวิเคราะห์การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
บริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  บริษัท แทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  S.D ระดับการรับรู้ 
1. ด้านธรรมาภิบาล 4.35 0.55 มาก 
2. ด้านสิทธิมนุษยชน 4.25 0.68 มาก 
3. ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 4.14 0.78 มาก 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 4.12 0.78 มาก 
5. ด้านการดํางานอย่างเป็นธรรม 4.25 0.66 มาก 
6. ด้านผู้บริโภค 4.20 0.73 มาก 
7. ด้านการพัฒนาชุมชน 4.18 0.76 มาก 

โดยรวม 4.21 0.57 มาก 

  
 จากตาราง 1 พบว่าพนักงานมีการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.21) 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ด้านธรรมาภิบาล ( = 4.35) ด้านสิทธิมนุษยชนและด้านการดําเนินงาน
อย่างเป็นธรรม ( = 4.25) และด้านผู้บริโภค ( = 4.20) 
 2. ผลการวิเคราะห์ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวม ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด  
  อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ความจงรักภักดีของพนักงาน  S.D ระดับการปฏิบัติตน 

1.  ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก 4.26 0.86 มาก 
2.  ด้านการรับรู้ 4.27 0.85 มาก 
3.  ด้านความรู้สึก 4.19 1.00 มาก 

โดยรวม 4.14 1.04 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบว่าพนักงานมีความจงรักภักดีต่อบริษัทแทร็ก อินเตอร์ จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ด้านการรับรู้ ( = 4.27) ด้านพฤติกรรม
ท่ีแสดงออก ( = 4.26) และด้านความรู้สึก ( = 4.19) 



 
 

 3. การเปรียบเทียบความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
จากการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน 
  พบว่าพนักงานบริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกัน มีความ
จงรักภักดีโดยรวมไม่ต่างกัน และที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่างกัน 
โดยพนักงานท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความจงรักภักดีต่างกัน ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านการรับรู้  
และด้านความรู้สึก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ส่วนพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความจงรักภักดี
ต่างกันเฉพาะด้านการรับรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 4. ผลการวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อความจงรักภักดีของพนักงาน  
บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อ 
  ความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหารร้อยเอ็ด 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.799 0.638 0.632 0.60689 

a. Predictors: (Constant) พฤติกรรมท่ีแสดงออก การรับรู้ และความรู้สึก 
 
 จากตาราง 3 พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ 
อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถอธิบายความผันแปรของระดับการยอมรับ ต่อความจงรักภักดี 
ของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้อยละ 63.80 ด้วยความเคลื่อนของ 
การประมาณ 0.60689  
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ตาราง 4  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กับความจงรักภักดีของ 
  พนักงานบริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

Unstandardized Standardized 

t P-value 
Coefficients Coefficients 

B 
Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 
1. ด้านธรรมมาภิบาลขององค์กร 
2. ด้านสิทธิมนุษยชน 
3. ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 
6. ด้านผู้บริโภค 
7. ด้านการพัฒนาสังคม 

0.470 
0.085 
0.044 
0.214 
0.112 
0.139 
0.171 
.0107 

0.200 
0.054 
0.048 
0.048 
0.046 
0.047 
0.058 
0.047 

 
0.071 
0.046 
0.255 
0.134 
0.140 
0.192 
0.123 

 
1.574 
0.914 
4.455 
2.432 
2.979 
3.074 
2.253 

 
0.116 
0.361 
0.000** 
0.016* 
0.003** 
0.002** 
0.025* 

  **p< 0.01 *p< 0.05 
 

 จากตาราง 4 พบว่าความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค และด้านพัฒนาสังคม 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก กับความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรดจํากัด อําเภอจังหาร 
จังหวัดร้อย โดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สําหรับด้านธรรมมาภิบาลขององค์กร และด้านสิทธิมนุษยชน  
ไม่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
อภิปรายผล  
 1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์องค์บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด  
พนักงานมีการรับรู้ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาลขององค์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผูบ้ริโภค และด้านพัฒนาชุมชน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ Noraini Aminudin (2013 : 763) ทําการวิจัย เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และการคงอยู่ของพนักงาน 
ของโรงแรมสีเขียว พบว่าการมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์สําคัญท่ีช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกจิ ซ่ึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางบวกต่อลูกคา้ภายนอก แต่ยังสง่ผลกระทบ
ทางบวกต่อพนักงานภายในองค์กรโดยจะทําให้พนักงานในองค์กรคงอยู่ ไม่มีการลาออกซ่ึงเป็นผลดีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
และที่สําคัญเม่ือพนักงานภายในมีความพอใจต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อการแสดงออกซ่ึงการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดี การให้บริการลูกค้า 
ท่ีดีข้ึน และ Manuela Weber (2008 : 247) ทําการวิจัย เร่ืองกรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร วิธีการวัดผล
สําเร็จของความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบริษัท โดยการศึกษาน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอธิบายปัจจัย
และผลลัพธ์ท่ีเกิดจากความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร การศึกษาวิจัยนี้ได้อธิบายให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กรส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยความสําเร็จด้านการเงินเห็นได้จากกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน 



 
 

ยอดขายท่ีสูงข้ึน ส่วนความสําเร็จท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน วัดได้จากชื่อเสียงขององค์กร การได้รับการยอมรับ และกระบวนการ
ภายในองค์กรท้ังการลดลงของต้นทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมุมมอง ของความจงรักภักดีต่อองค์กร และการลด 
การลาออกทําให้องค์กรลดต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กรได้ 
 2. ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็ก อินเตอร์ เทรด จํากัด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานบริษัท 
แทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด ส่วนใหญ่มีความจงรักภักดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก ซ่ึงสองคล้องกับ เจษฎาพงษ์  รุ่งวาณิชกุล (2553 : 53)  
ได้ทําการวิจัย เร่ืองความผูกพันของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อองค์การท่ีใช้แนวคิดความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม พบว่าพนักงานฯ มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และพบว่าปัจจัย ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์การมีผลตอความผูกพันในระดับสูง นอกจากนั้นลักษณะงาน ปัจจยัด้านโครงสร้าง ประสบการณ์ในการทํางาน 
และการรับรู้ความรับผิดชอบตอส่งคมขององค์การมีความสมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานฯ  
 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลต่อความจงรักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
อําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค  
และด้านการพัฒนาสังคม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์ เทรด จํากัด 
อําเภอจงัหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการอภิปรายตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  
  1. ด้านข้อปฏิบัติด้านแรงงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ท่ีส่งผลกระทบความจงรักภักดี ของพนักงานบริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากบริษัท 
ให้ความสําคัญกับการนํากฎหมายแรงงานมาใช้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับ Jungsun Sunny Kima, 
Hak Jun Song and Choong-Ki Leec (2016 : 25) ได้ทําการวิจัย เร่ืองผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การตลาดภายในต่อความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจในการออกจากงาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานท่ีรับรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท้ังสี่องค์ประกอบ ได้แก่ เศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการกุศล ส่งผลต่อตลาด
ภายในองค์กร ได้แก่ ระบบการดูแลสวัสดิการ การอบรม การจ่ายค่าตอบแทน การติดต่อสื่อสารและการจัดการสิ่งสนับสนุน 
มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองคก์ร และความตั้งใจในการออกจากงานของพนักงานในอุตสาหกรรมคาสิโน โดยองค์กร 
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสูงข้ึน และส่งผลให้การลดลงของความตั้งใจ 
ในการออกจากงานของพนักงาน 
   2. ด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท่ีส่งผลกระทบ
ความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับ 
การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้อง Noraini 
Aminudin (2013 : 763) ทําการวิจัย เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและการคงอยู่ของพนักงานของโรงแรมสีเขียว พบว่า 
การมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลยุทธ์สําคัญท่ีช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบทางบวกต่อลูกค้าภายนอก แต่ยังส่งผลกระทบทางบวก 
ต่อพนกังานภายในองค์กรโดยจะทําให้พนักงานในองค์กรคงอยู่ไม่มีการลาออก ซ่ึงเป็นผลดีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
และที่สําคัญเม่ือพนักงานภายในมีความพอใจต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อการแสดงออกซ่ึงการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดี การให้บริการ
ลูกค้าท่ีดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี พงศ์ไชยยง (2557: 1181) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของพนักงาน
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) พบว่าความคิดเห็นต่อแนวคิดความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมของพนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ขณะท่ีผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
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และความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าอายุ อายุงาน และตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็น 
ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับข้อเสนอแนะในการดําเนินกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ทางองค์กรควรกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือด้านการบริหารพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างท่ัวถึง 
และถูกต้อง นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาให้มีความสามารถด้านทักษะความรู้ความชํานาญ แล้วต้องสามารถนาํความรู้
ความสามารถไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
  3. ด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กรท่ีส่งผลกระทบความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจาก
บริษัทได้สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน ในการปฏิบัติของพนกังานอย่างถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะของงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
แห่งประเทศไทย (2555 : 74-75) ได้กล่าวว่าการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม หมายถึง จริยธรรมท่ีปฏิบัติขององค์กรหน่ึงท่ีมีต่อ
อีกองค์กรหนึ่ง ซ่ึงได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพท่ีองค์กรเป็นสมาชิกอยู่ท่ีต้องดําเนินการต่าง ๆ 
อย่างเป็นธรรมและสามารถแสดงภาวะผู้นํา ด้วยการสง่เสริมให้ทุกกิจการท่ีเกี่ยวข้องมีการดําเนินงานเช่นกันกับกิจการของตน 
อย่างเป็นธรรมด้วย 
  4. ด้านผู้บริโภค มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรท่ีส่งผลกระทบ
ความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากบริษัทท่ีคํานึงถึงคุณภาพ
ของสินค้าก่อนท่ีจะส่งมอบให้ลูกค้า หรือผู้บริโภค มีการปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าให้มีความเป็นสากล และทําให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงสินค้า เพ่ือเป็นประโยชน์ แก่การช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม เพ่ือสร้างการบริโภคอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2553 : 83-96) ได้กล่าวว่า ตาม ISO 26000 ด้านผู้บริโภค หมายถึง 
ประเด็นท่ีผู้บริโภคคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม 
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีจําเป็น การดําเนินการกับความต้องการต่าง ๆ 
ของกลุ่มผู้บริโภคท่ีด้อยโอกาส หรือมีความเสียเปรียบรวมท้ังการให้ความรู้แนวทางสําหรับการคุ้มครองผู้บริโภค ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Guidelines for Consumer Protection) มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ของผู้บริโภค  
และการบริโภคอย่างย่ังยืน  
  5. ด้านการพัฒนาสังคม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
ท่ีส่งผลกระทบความจงรักภักดีของพนกังาน บริษัทแทร็กช์ อินเตอร์ เทรด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากบริษัท 
ได้ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานรู้จักช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนในชุมชน การทํานุบํารุงสถานท่ีสาธารณะ และการร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีของชุมชน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 บริษัทควรกําหนดนโยบาย แผนการบริหารงานด้านข้อปฏิบัติ ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดําเนินงาน
อย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค และด้านการพัฒนาสังคม ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
และนําไปสู่การบรรลุความสําเร็จขององค์กรตามที่กําหนดไว้ 
  1.2 บริษัทควรตระหนักถึงการดําเนินงานท่ีเน้นการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญท่ีพนักงานยังมีความคิดเห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพ่ือจะช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจและทําให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กรต่อไป  
 



 
 

  2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์  
ด้านการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา ด้านทัศนคติ และเน้นการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพ่ือเป็นการหาวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ ท่ีได้นํากลยุทธ์ไปใช้ในองค์กร เพ่ือเป็น
การพัฒนากลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับบริษัทอ่ืน ๆ 
  2.3 ควรศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมขององค์กรเพื่อการกําหนดกลยุทธ์
นําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
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