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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อ ความจงรกัภกัดตี่อสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ข่งขนัในรายการไทยแลนดบ์าสเกตบอลลกี ปี 2013 โดยมกีลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 135 คน ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย สถติทิดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม การวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยั พบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ ตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั 24 ปี มสีมรรถภาพร่างกาย ณ ปจัจุบนั  

ในสภาพร่างกายสมบรูณ์ และมปีระวตักิารเล่นสงูสดุ ไมเ่คยเล่นระดบัทมีชาตหิรอืถว้ยพระราชทาน ก.  

2. ความพึงพอใจของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชาย ที่แข่งขนัในรายการไทยแลนด ์

บาสเกตบอลลกี ปี 2013 ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ด้านความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ฝึกซ้อมหรือแข่งขนั ด้านเกียรติยศชื่อเสยีงและด้านความสําเรจ็ในชวีติ ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

3. ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทย

แลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013  ประกอบดว้ย ดา้นพฤตกิรรมฝึกซอ้มของนักกฬีาอาชพีและ ดา้นความรูส้กึของ

นกักฬีาอาชพี ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ความตัง้ใจที่จะลาออกจากสโมสรของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชาย ที่แข่งขนัใน

รายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

1. นักกฬีาอาชพี ทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอล

อาชพีชาวไทยไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

2. นักกีฬาอาชีพ ที่มีสมรรถภาพร่าง ณ ปจัจุบนัและมีประวตัิการเล่นสูงสุดแตกต่างกนัมีความ

จงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 
1

 

 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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3. ปจัจยัความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแข่งขนักบัความพงึพอใจดา้นเกยีรตยิศ 

ชือ่เสยีง ในดา้นพฤตกิรรมการฝึกซอ้ม และดา้นความรูส้กึ มคีวามสมัพนัธ ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั  

ของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ในระดบัสงู และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

4. ปจัจยัความพงึพอใจดา้นค่าตอบแทน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัและดา้นความสาํเรจ็ในชวีติ ในดา้น

พฤติกรรมการฝึกซ้อม และด้านความรู้สกึ มคีวามสมัพนัธ ์ต่อความจงรกัภักดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ในระดบัปานกลาง  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ ความจงรกัภกัด ีนกักฬีาอาชพี ไทยแลนดบ์าสเกตบอลลกี 
 

Abstract 

 

The objectives of this research were aimed at studying Factors affecting levels of loyalty 

toward basketball clubs among male professional basketball players for  thailand  league 2013. 

TheSamples used in this research were 135 Basketball players. Questionnaires were used as research 

tool.Statistical techniques utilized consisted of percentage,mean score, standard deviation, Independent 

Sample t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coeffiient. 

The findings of the research were revealed as followed:  

1.  Most samples were 24 years old or under, had current physical fitness In good condition 

and have never played in the national team or royal trophy competition 

2. Thai Male Professional Basketball Player Overall Satisfaction in Thailand Basketball 

League 2013 consisting of Compensation, Secure, Practice or Competitive Environment, Honor and 

Fame and Life Success of Samples were at moderate level. 

3. Thai Male Professional Basketball Player Loyalty to their Club in Thailand Basketball 

League 2013 consisting of Behavioral training of professional athletes and feeling of a professional 

athlete of Samples were at moderate level. 

4. Thai Male Professional Basketball Player in Thailand Basketball League 2013 Samples had 

overall intention to resign from the club were at high level. 

The findings of the research were revealed as followed:  

1. Professional Player’s with different age had no different in loyalty to their club statistical 

significance level of 0.05 

2. Physical Fitness and History played effecting loyalty to their club statistical significance 

level of 0.05 

3. Satisfaction of Practice or Competitive Environment ,Honor and Fame, Practice Behavior 

and Emotional have correlated with Thai Male Professional Basketball Player Loyalty to their Club at 

high level statistical significance level of 0.01 
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4. Satisfaction of Compansation, Secure and Life Success about practice behavior and feeling 

have correlated with Thai Male Professional Basketball Player Loyalty to their Club at medium level 

statistical significance level of 0.01 

Keyword: Satisfaction, Loyalty, Professional Basketball Players, Thailand League 
 

บทนํา 

ปจัจุบันสโมสรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานเฉพาะ ซึ่งจํานวนบุคลากรที่มี

คุณภาพ มไีม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานทําให้เกดิการแย่งชงิบุคลากรในสายงานเดยีวกนัจาก

สโมสรคู่แข่ง  ตัวอย่างเช่น สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดตัว รายการไทยแลนด ์

บาสเกตบอลลกี ปี 2013 โดยมสีโมสรชายทีเ่ขา้ร่วมแข่งขนัทัง้หมด 8 สโมสร (ทีม่า : สมาคมบาสเกตบอลแห่ง

ประเทศไทยปี 2557) แต่เน่ืองจากนักกฬีาบาสเกตบอลที่มคีวามสามารถ อยู่ในระดบัทีโ่ดดเด่นมจีํานวน เพยีง

เลก็น้อย ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของสโมสร ทีเ่ขา้ร่วมแข่งขนัทําใหเ้กดิการ แย่งชงิบุคลากร มกีารโยกยา้ย

ของนักกฬีาจํานวนมากส่งผลกระทบถึงสโมสรทีสู่ญเสยีนักกฬีาเหล่านัน้ ซึง่ถอืว่านักกฬีาเป็นทรพัยากรอนัมคี่า

ของสโมสร 

บทเรยีนในครัง้น้ีทาํใหส้โมสรต่างตระหนักดวี่านักกฬีาอาชพีทุกคนซึง่ถอืเป็นทรพัยากรมนุษยอ์นัมคี่า

ของสโมสรย่อมมสีภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา เช่น อารมณ์ จติใจและความรูส้กึนึกคดิแตกต่างกนั หากทรพัยากร

มนุษยส์่วนใหญ่ของสโมสรมสีภาพแวดลอ้มทางจติวทิยาทีเ่ป็นลบ กจ็ะส่งผลกระทบต่อการบรรลุความสาํเรจ็ทาง

ธุรกจิของสโมสรไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรและพฤตกิรรมการ

ทํางานมผีลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสโมสรและจะส่งผลต่อการลาออกของนักกีฬาอาชพีในสโมสรด้วย 

หลักการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจึงเป็นจุดสําคญัอย่างยิ ่งในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ อีกทัง้ความจงรกัภักดีต่อสโมสรที่พนักงานมีความรู้สึกต่อสโมสรก็มีส่วนในการประสบ

ความสาํเรจ็ในการเตบิโตของสโมสรและอกีอยา่งทีข่าดไมไ่ดใ้นสว่นของพฤตกิรรมการทาํงานในการปฏบิตังิานของ

พนกังานในสโมสรมผีลต่อความสาํเรจ็ของงานและสโมสรนัน้หากพนกังานในสโมสรใดกต็ามไม่ม ีความพงึพอใจใน 

ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรและพฤตกิรรมการทาํงานทีด่แีลว้ จะเป็นมลูเหตุหน่ึงทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพของการทาํงาน 

ความสําเรจ็ของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้ สโมสรจงึควรใหค้วามสาํคญัและสนใจกบัทรพัยากรบุคคล

ตลอดเวลามิใช่เพียงใส่ใจเพื่อให้งานหน่ึงงานใดสําเร็จเท่านัน้ เพราะนัน่เป็นเพียงวตัถุประสงค์เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในระยะสัน้เท่านัน้ หากแต่สโมสรพจิารณาถงึความสาํเรจ็ในระยะยาว โดยการพยายามทําใหน้ักกฬีามี

ทศันคติที่ดต่ีอสโมสรด้วยการเขา้ให้ถึงความต้องการของนักกฬีาสร้างความรู้สกึมัน่คงต่ออาชีพการงาน ให้

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบันักกฬีา สรา้งสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีเ่อือ้อํานวยใหน้ักกฬีา สามารถใชค้วามรู้

ความสามารถไดอ้ย่างเตม็ที ่และสามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของนักกฬีา เช่น ความกา้วหน้าในงาน 

การมสีว่นร่วมในการบรหิาร ความรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อสโมสรการไดร้บัการพฒันาความรู ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจจะศกึษาปจัจยั: ปจัจยัทีม่ผีลต่อ ความจงรกัภกัดต่ีอ

สโมสรในสงักดั ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 

2013 ดงักล่าว เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการของนักกฬีาอาชพีใหไ้ดเ้กดิประโยชน์สงูสุด และรกัษาบุคลากรที่มี

คุณภาพให้คงอยู่กบัสโมสรไดย้าวนานทีสุ่ด และปฏบิตังิานใหก้บัสโมสรได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

สงูสดุ ทัง้น้ีกเ็พือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาสโมสรและการบรหิารงานของสโมสรในอนาคตหน้าต่อไป 

 

 



4 
  

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อ ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรทีส่งักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอล

อาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจด้านค่าตอบแทน ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรที่สงักดั 

ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจด้านความมัน่คงปลอดภยั ที่มคีวามสมัพนัธ์ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรที่

สงักดั ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทีม่คีวามสมัพนัธค์วามจงรกัภกัดต่ีอที่

สงักดั สโมสร ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ข่งขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 

2013 

5. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจดา้นเกยีรตยิศ ชือ่เสยีง ทีม่คีวามสมัพนัธค์วามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรทีส่งักดั 

ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

6. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจดา้นความสาํเรจ็ในชวีติ ทีม่คีวามสมัพนัธค์วามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรทีส่งักดั 

ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะสว่นบุคคล ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย ทีแ่ข่งขนัในรายการไทยแลนด ์

บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

1.1 อายุ 

1) ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 24 ปี 

2) 25-28 ปี 

3) 29-32 ปี 

4) 32-36 ปี 

5) 37 ปีขึน้ไป 

1.2 สมรรถภาพร่างกาย ณ ปจัจบุนั 

1) สมบรูณ์ 

2) บาดเจบ็ 

1.3 ประวตักิารเล่นสงูสดุ 

1) ตดิทมีชาต ิ

2) เรยีกคดัทมีชาต ิ

3) ทมีชาตยิอ้นหลงั 5 ปี 

4) ถว้ยพระราชทาน ก. 

5) เยาวชนทมีชาต ิ

6) ไมเ่คยเล่นระดบัชาตหิรอืถว้ยพระราชทาน ก. 
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2. ความพึงพอใจของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชาย ที่แข่งขนัในรายการไทยแลนด์

บาสเกตบอลลกี ปี 2013ในดา้น 

2.1 ดา้นค่าตอบแทน 

2.2 ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 

2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2.4 ดา้นเกยีรตยิศ ชือ่เสยีง 

2.5 ดา้นความสาํเรจ็ในชวีติ 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

ความจงรักภักดีต่อสโมสรในสงักดั ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชาย ที่แข่งขนัใน

รายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นกักฬีาอาชพีทีม่ลีกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย อาย ุสมรรถภาพร่างกาย ณ ปจัจุบนั ประวตักิาร

เล่นสูงสุด ที่แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชาย

แตกต่างกนั 

2. ความพงึพอใจดา้นค่าตอบแทน มคีวามสมัพนัธ ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย  

3. ความพงึพอใจดา้นความมัน่คงปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของ

นกักฬีาบาสเกตบอล อาชพีชาวไทยเพศชาย 

4. ความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแข่งขนั มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอ

สโมสรในสงักดั ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

5. ความพงึพอใจดา้นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของ

นกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

6. ความพงึพอใจด้านความสาํเรจ็ในชวีติ มคีวามสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของ

นกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการลาออกจากงาน ลอวเ์ลอร ์(Lawler.1971) กล่าวว่าเมื่อพนักงานมคีวาม        

ไม่พอใจในการจา่ยค่าตอบแทนแลว้จะเกดิความรูส้กึขึน้ 2 อย่างดว้ยกนัคอื  

1. ความตอ้งการค่าตอบแทนสงูขึน้ (Desire for more pay) ความรูส้กึน้ีจะทาํใหพ้นักงานหรอืบุคลากร

ในองคก์ารมพีฤตกิรรมต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการปฏบิตังิานตํ่า การนดัหยดุงาน การรอ้งทกุข ์และการแสวงหางานใหมท่ี่

ใหค้า่ตอบแทนสงูกวา่ ซึง่จะทาํใหเ้กดิการขาดงานและลาออกไดใ้นลาํดบัต่อมา 

2. ความดงึดูดใจในงานตํ่าลง (Lower Attractiveness) ความรูส้กึน้ีจะทําใหพ้นักงานหรอืบุคลากรใน

องคก์รเกดิความไม่พอใจในงาน การขาดงาน และการลาออกในลําดบัต่อมา และเมื่อเกดิความไม่พอใจในงานขึน้

แลว้ ความไม่พอใจน้ี จะมผีลทําใหเ้กดิความผดิปกต ิทางดา้นจติใจ (Psychological withdrawal) การซื้อยามา

รบัประทานเอง (Dispensary vision) และสขุภาพจติไม่ด ี(Poor Mental Health) ในทีส่ดุ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน มนชยั อรพมิพ ์(2550: 10) กล่าวว่า ความพงึพอใจใน

การทํางาน หมายถึง ทศันคตขิองบุคคลที่ม ีต่อ การทํางานในทางบวกต่องานที่ทําอยู่และปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ 
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โดยเกดิจากองคป์ระกอบหลายประการไมว่า่ จะเป็นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน กระบวนการทาํงาน ความสมัพนัธ์

กบับุคคลในหน่วยงาน และค่าตอบแทน ซึ่งมผีลต่อบุคคลทําให้เกดิแรงกระตือรอืร้นต่อการทํางาน มขีวญั และ

กาํลงัใจทีด่มีุง่มัน่ สรา้งสรรคใ์หก้บัองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

ความสาํคญัของความพงึพอใจในการทาํงานนัน้ หมายถงึ ทศันคตเิกีย่วกบังานของพนกังานซึง่จะเกีย่ว

ของกบัปจัจยัแวดลอ้มในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง ความกา้วหน้า หวัหน้างาน 

ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึง่มอีทิธพิลต่อการรบัรูใ้นงานของบุคคลความพอใจในงานยงัเกดิขึน้จากปจัจยัแวดลอ้ม

ของงาน ไดแ้ก่ รปูแบบการบรหิาร นโยบายและขัน้ตอนการทาํงาน กลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้ง สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

ตลอดจนประโยชน์ และผลตอบแทน ในช่วงเวลาทีผ่่านมานักวชิาการพยายามศกึษาเรื่องความพอใจในงานโดยมี

มมุมองทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งความพอใจในงานและผลการปฏบิตังิาน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. ความพอใจในงานเป็นสาเหตุของการปฏบิตังิาน 

2. การปฏบิตังิานเป็นสาเหตุของความพอใจในงาน 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งความพอใจในงานและการปฏบิตังิาน 

จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ความพงึพอใจ หมายถงึการปฏบิตังิานดว้ยความพงึพอใจจะเกดิขึน้

ไดน้ัน้ตอ้งประกอบไปดว้ยปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ในดา้นสว่นบุคคลและสภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิาน ซึง่ปจัจยัต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบสาํคญั ที่ส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิานได้หากองค์การ

มุ่งมัน่ทีจ่ะประสบความสาํเรจ็แลว้องคก์ารตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัแวดลอ้มเหล่าน้ีดว้ย บุคคลจะมคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตัิงานมากหรอืน้อยนัน้กข็ึ้นอยู่กบัความต้องการของบุคคลและ  องค์ประกอบทีเ่ป็นแรงจูงใจทีม่อียู่ในงาน         

นัน้ดว้ย 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี (Chester Barnand. 1938: The Functions of the Executive; 84) 

ไดเ้หน็ความสาํคญัของความจงรกัภกัดมีานานแลว้ โดยกล่าวว่า ความเตม็ใจของบุคคล (Individual willingness) 

เป็นปจัจยัสาํคญัในองคก์รความเตม็ใจของบุคคลอาจจะเรยีกในชื่อทีต่่างกนั เช่น ความจงรกัภกัด(ีLoyalty) ความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีว (Solidarity) ขวญักาํลงัใจ (Esprit decorps) และความเขม้เขง็ (Strength) เป็นตน้ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน ยงยุทธ เกษสาคร (2541: 63) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถงึ 

ภาวะอนิทรยีภ์ายในร่างกายของบคุคลถกูกระตุน้จากสิง่เรา้เรยีกวา่ “สิง่จงูใจ” (Motive) ก่อใหเ้กดิความต้องการอนั

นําไปสู่แรงขบัภายใน (Internal Drive) ที่จะแสดงพฤตกิรรมการทํางานที่มคีุณค่าในทศิทางทีถู่กต้องตรงตาม

เป้าหมายขององคก์รดงันัน้ การจงูใจจงึเป็นการกระทาํทกุวถิทีางทีจ่ะกระตุน้ใหพ้นกังานในองคก์ารประพฤตปิฏบิตัิ

กจิกรรมต่างๆ ตามเป้าประสงคข์ององคก์รซึง่พืน้ฐานสาํคญัในการกระตุ้นใหพ้นักงานดงักล่าวแสดงพฤตกิรรมที่

องคก์รคาดหวงัไวก้ด็ว้ยการสรา้งอนิทรยีข์องพนักงานเหล่านัน้ใหเ้กดิความต้องการ (Desire) ขึน้เป็นอนัดบัแรก 

จากนัน้บคุคลกจ็ะเกดิความพยายามสบืเสาะแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการนัน่กค็อื การเกดิแรงขบัขึน้ภายใน (Drives) หาก

มสีิง่จูงใจที่เหมาะสมบุคคลกจ็ะสนองตอบดว้ยการกระทําหรอืแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง(Behavior) ให้ได้มาซึ่ง

ความสาํเรจ็อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

ประชากรทีท่าํการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี คอื นกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทย

แลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี2013 มนีกักฬีา รวมทัง้สิน้ 135คน (ทีม่า: สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยปี 2557)

เน่ืองจากสโมสรมปีระชากรค่อนขา้งน้อยดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะทําการศกึษาโดยวธิ ีสาํมะโน 

(Census) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 6) คอื การเกบ็ขอ้มูลทุกๆหน่วยของประชากร คอื นักกฬีาบาสเกตบอล

อาชพีชาวไทย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนด ์บาสเกตบอลลกี ปี 2013 
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ผลการวิจยั 

การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดัของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย

เพศชาย ทีแ่ขง่ขนัในรายการไทยแลนดบ์าสเกตบอลลกี ปี2013 ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  อายุ สมรรถภาพ

ร่างกาย ณ ปจัจุบนั และประวตักิารเล่นสงูสดุ ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผูม้อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 24 ปีจํานวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

50.40 เป็นอนัดบัหน่ึง และรองลงมาผูม้อีายุระหว่าง 25-28 ปีจํานวน 45 คนคดิเป็นรอ้ยละ 33.30 ถดัมาผูม้อีายุ

ระหว่าง  29-32 ปี จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 และผูม้อีายุระหว่าง  33ปี ขึน้ไปจํานวน 8 คนคดิเป็น          

รอ้ยละ 5.90  ตามลาํดบั 

สมรรถภาพร่างกาย ณ ปจัจุบนั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผู้มสีมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์            

ณ ปจัจุบนั จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ83.30 และรองลงมาผูม้สีมรรถภาพร่างกายบาดเจบ็ ณ ปจัจุบนั จํานวน 

23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 ตามลาํดบั 

ประวตัิการเล่นสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผู้มปีระวตัิการเล่นสูงสุด เป็น ไม่เคยเล่น

ระดบัชาตหิรอืถ้วยพระราชทาน ก.จํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.30 เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาผูม้ปีระวตักิาร

เล่นสูงสุด เป็นเยาวชนทีมชาติจํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 22.20 ถดัมา ผู้มปีระวตัิการเล่นสูงสุด เป็น             

ถ้วยพระราชทาน ก. จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.80  ผูม้ปีระวตักิารเล่นสงูสุด เป็น ตดิทมีชาต ิจํานวน           

17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.60 ผูม้ปีระวตักิารเล่นสงูสุด เป็นเรยีกคดัทมีชาต ิจํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 

และผูม้ปีระวตักิารเล่นสงูสดุ เป็นทมีชาตยิอ้นหลงั 5 ปี จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจของนกักฬีาบาสเกตบอล 
ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.17) รายขอ้ทีว่่า 

ทีว่า่คา่ตอบแทนรายวนัจากการฝึกซอ้ม ( x = 3.35) รายขอ้ทีว่า่เงนิเดอืน ( x = 3.28) รายขอ้ทีว่่านโยบายในการ

ปรบัเปลีย่นอตัราเงนิเดอืนตามทีส่โมสรกําหนด( x = 3.18) รายขอ้ทีว่่าโบนัสหรอืรางวลัจากการทําผลงานที่ด ี      

( x = 3.05) และขอ้ทีว่่าสวสัดกิารต่างๆ ทีส่โมสรจดัให ้อาท ิคา่รกัษาพยาบาล ทุนการศกึษา เป็นตน้ ( x = 2.99) 

มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั  

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัโดยรวม พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.19) ราย

ขอ้ทีว่า่ความมัน่คงในการประกอบอาชพี( x =3.33) รายขอ้ทีว่า่ความมัน่คงของรายได(้ x =3.33) และรายขอ้ทีว่่า

ความปลอดภยัในการฝึกซอ้มกบัอุปกรณ์ทีใ่ชก้ารฝึกซอ้ม( x = 2.92) มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแข่งขนัโดยรวม พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปาน

กลาง ( x = 2.81) รายขอ้ทีว่า่สภาพโดยรอบของพืน้ทีฝึ่กซอ้ม อาท ิทีจ่อดรถ หอ้งน้ํา หอ้งพกั  เป็นต้น( x =2.85) 

รายขอ้ทีว่า่ความหลากหลายของรปูแบบการฝึกซอ้ม( x =2.83) และรายขอ้ทีว่า่อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการ

ฝึกซอ้ม( x =2.75) มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั  

ดา้นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีงโดยรวม พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.68) รายขอ้

ทีว่า่คาํชมเชย หรอื รางวลัต่างๆทีไ่ดร้บัจากการร่วมการแขง่ขนักบัสโมสรทีส่งักดั( x =2.74) รายขอ้ทีว่่าการเป็นที่

ยอมรบัจากสงัคม  ในฐานะนักกฬีาอาชพีกบัสโมสรทีต่นเองสงักดั( x =2.66) มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั
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ปานกลาง และ รายข้อที่ว่าชื่อเสียงที่สร้างให้กับตนเองและครอบครัว จากการเข้าสโมสรที่กําหนด               

( x =2.65) ตามลาํดบั 

ดา้นความสาํเรจ็ในชวีติโดยรวม พบว่า มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 2.97) รายขอ้

ทีว่่าโอกาสทีจ่ะไดเ้ป็นผูฝึ้กสอนกฬีาบาสเกตบอลถ้าสงักดัสโมสรเดมิ  ( x =3.04) รายขอ้ทีว่่า โอกาสทีจ่ะไดเ้ป็น

นกักฬีาทมีชาต ิถ้าสงักดัสโมสรเดมิ( x =3.03)รายขอ้ทีว่่าโอกาสที่จะได้เดนิทางไปแข่งขนัต่างประเทศถ้าสงักดั

สโมสรเดมิ( x =3.01) รายขอ้ทีว่า่โอกาสทีจ่ะไดย้า้ยไปเล่นในลกีทีส่งูขึน้ ถา้สงักดัสโมสรเดมิ( x =3.01)รายขอ้ทีว่า่

โอกาสทีจ่ะไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ถา้สงักดัสโมสรเดมิ( x =2.96)รายขอ้ทีว่า่โอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้ร่วมสโมสรอืน่ที่

มชีือ่เสยีงถา้สงักดัสโมสรเดมิ( x =2.94) รายขอ้ทีว่า่ โอกาสทีจ่ะไดร้บัเหรยีญรางวลัจากการแขง่ขนัถา้สงักดัสโมสร

เดมิ( x =2.88) ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 ความจงรกัภกัดต่ีอสโมสร และ ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากสโมสร 

ดา้นพฤตกิรรมการฝึกซอ้มของนักกฬีาอาชพีโดยรวม พบว่า มรีะดบัความจงรกัภกัดอียู่ในระดบัปาน

กลาง ( x =  2.61) กบัรายขอ้ทีว่่าท่านคดิว่าจะฝึกซอ้มในสโมสรน้ีต่อไปแม้ว่าสโมสรอื่นจะเสนอตําแหน่งและ

ค่าตอบแทนที่สูงกว่า( x = 2.90) ทีม่รีะดบัความจงรกัภกัดอียู่ในระดบัปานกลาง รายขอ้ทีว่่าท่านเตม็ใจที่จะ

เสยีสละเวลาสว่นตวั เพือ่ใหส้โมสรของท่านประสบความสาํเรจ็และมชีื่อเสยีง  ( x =2.62)อยูใ่นระดบัปานกลาง กบั 

รายขอ้ทีว่่าท่านตัง้ใจจะฝึกซอ้มกบัสโมสรจนครบระยะสญัญา ( x =2.53) รายขอ้ทีว่่าความสมัพนัธข์องท่านกบั

เพื่อนนักกฬีา หรอื เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเป็นไปดว้ยด ี( x = 2.40) ทีม่รีะดบัความจงรกัภกัดอียู่ในระดบัน้อย 

ตามลาํดบั 

ด้านความรู้สึกของนักกีฬาอาชีพโดยรวม พบว่า มรีะดบัความจงรกัภักดอียู่ในระดบัปานกลาง            

( x = 2.77 ) รายขอ้ทีว่่าท่านคดิว่าท่านไดร้บัประโยชน์จากการอยู่สโมสรน้ีต่อไป( x = 2.91)รายขอ้ทีว่่าท่านรูส้กึ

ว่านโยบาย กฎ ขอ้บงัคบัในปจัจุบนั มคีวามเหมาะสมและยดืหยุ่นในการปฏบิตัิ ( x = 2.91)รายขอ้ทีว่่าหากมี

สถานการณ์ที ่ทาํใหเ้กดิความคบัขอ้งใจ หรอืไม่สบายใจ ไม่มผีลกระทบทีจ่ะเป็นเหตุใหท้่านออกจากสโมสรแห่งน้ี  

( x = 2.84)รายขอ้ที่ว่าท่านสามารถทําหน้าทีอ่ื่น นอกเหนือจากการแข่งขนัไดด้หีากไดร้บัมอบหมายจากสโมสร 

อาท ิกองเชยีร ์เจา้หน้าทีส่นาม เป็นตน้( x = 2.76)รายขอ้ทีว่า่เมือ่มผีูอ้ืน่กล่าวถงึสโมสรทีท่า่นสงักดัอยู่ในทางทีไ่ม่

ดที่านจะรูส้กึไม่ชอบใจและจะพดูโตแ้ยง้ทนัท ี( x = 2.66) มรีะดบัความจงรกัภกัดอียูใ่นระดบัปานกลาง ตามลําดบั

และรายข้อที่ว่าท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนทัว่ไปว่าท่านเป็นนักกีฬาอาชีพของสโมสรที่ท่านสังกัด                 

( x = 2.54) มรีะดบัความจงรกัภกัดอียูใ่นระดบัน้อย 

ด้านความตัง้ใจที่จะลาออกจากสโมสรโดยรวม พบว่า มีระดับความจงรักภักดีอยู่ในระดับมาก              

( x = 3.66)กบั รายขอ้ทีว่่าถ้าท่านมเีสรภีาพที่จะเลอืกลาออกจากสโมสร ท่านตัง้ใจทีจ่ะอยู่ในสโมสรที่สงักดัใน

ปจัจุบนัต่อไปอกีหรอืไม่( x = 3.66 ; ตัง้ใจจะอยูต่่อไปคอ่นขา้งแน่นอน) มรีะดบัความจงรกัภกัดอียูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 นกักฬีาอาชพีทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ สภาพร่างกาย ประวตักิาร

เล่นสูงสุด ที่แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชาย

แตกต่างกนัในสว่นน้ีสามารถแบ่งสมมตฐิานย่อยตามขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ดงัน้ี 

สมมติฐาน 1.1อายุแตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอล

อาชพีชาวไทย เพศชาย แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

สมมตฐิาน 1.2 สมรรถภาพร่างกาย แตกต่างกนัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดัเดมิ ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิาน 1.3 ประวตักิารเล่นสงูสดุแตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนกักฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทย เพศชายไมแ่ตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อ 2 ความพงึพอใจของนักกฬีาอาชพี ด้านค่าตอบแทน มคีวามสมัพนัธ์กบัความ

จงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัด ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                  

ทีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานข้อ 3 ความพงึพอใจของนกักฬีาอาชพี ดา้นความมัน่คงปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัความ

จงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัด ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ               

ทีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานข้อ 4 ความพงึพอใจของนกักฬีาอาชพี ด้านสภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแข่งขนั                

มคีวามสมัพนัธ์กบัความจงรกัภักดีต่อสโมสรในสงักดั ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชายอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานข้อ 5 ความพงึพอใจของนักกฬีาอาชพี ดา้นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธก์บัความ

จงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัด ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ               

ทีร่ะดบั 0.01 

สมมติฐานข้อ 6 ความพงึพอใจของนักกฬีาอาชพี ดา้นความสาํเรจ็ในชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัความ

จงรักภักดีต่อสโมสรในสังกัด ของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพชาวไทยเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ               

ทีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุและอภิปรายผล 

การวิเคราะหส์มมติฐาน 

จากการศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดัของนักกฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาว

ไทยเพศชาย ทีแ่ข่งขนัในรายการไทยแลนดบ์าสเกตบอลลกี ปี2013 พบว่า มคีวามสมัพนัธ ์กบัหลายปจัจยัโดย 

จากการวจิยัสามารถ เรยีงลาํดบั ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัความจงรกัภกัด ีไดด้งัน้ี 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดัของนักกฬีาอาชพีมากทีสุ่ด คอืความพงึ

พอใจ ดา้นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง,ดา้นสภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแข่งขนั,ดา้นความสาํเรจ็ในชวีติ,ดา้นความ

มัน่คงปลอดภยั และดา้น ค่าตอบแทนตามลาํดบั  

จากการศกึษา โดยละเอยีด เจาะประเดน็ ในเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภกัดใีนด้าน

พฤตกิรรมการฝึกซอ้มของนักกฬีาอาชพี ต่อสโมสรในสงักดัมากทีสุ่ด คอื ความพงึพอใจ ดา้นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง

,ด้านสภาพแวดล้อมในการฝึกซ้อมหรอืแข่งขนั,ด้านความสําเรจ็ในชีวติ,ด้านความมัน่คงปลอดภัย และด้าน 

คา่ตอบแทนตามลาํดบั  

จากการศกึษา โดยละเอยีด เจาะประเดน็ ในเรื่องปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความจงรกัภกัดใีนด้าน

ความรู้สึกของนักกีฬาอาชีพ ต่อสโมสรในสังกัดมากที่สุด คือความพึงพอใจด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง,ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการฝึกซอ้มหรอืแขง่ขนั,ดา้นความสาํเรจ็ในชวีติ,ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นค่าตอบแทน

ตามลาํดบั 

ความพงึพอใจดา้นค่าตอบแทน มคีวามสมัพนัธ ์ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 



10 
  

ซึง่สอดคลอ้งกบั  พชิติ ขตัเิรอืง (2550). ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจโดยรวมและความจงรกัภกัดต่ีอ

องคก์ร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานบรษิทั สพุรมี พรซีชิัน่ แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั.ผลการศกึษา

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความจงรกัภกัดโีดยรวมต่อองคก์ร 

ของพนักงาน บรษิทั สพุรมี พรซิชิัน่ แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของพนักงาน ในขอ้ท่าน

ตัง้ใจจะทาํงานกบัองคก์ร จนเกษยีณรายไดต่้อเดอืน และดา้นความรูส้กึของพนกังาน ในขอ้ทา่นรูส้กึภาคภูมใิจทีจ่ะ

บอกกบัคนทัว่ไปวา่ทา่นเป็นพนกังานขององคก์ร 

ความพงึพอใจดา้นความมัน่คงปลอดภยั มคีวามสมัพนัธ ์ ต่อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของ

นกักฬีาบาสเกตบอล อาชพีชาวไทยเพศชาย  

ซึง่สอดคลอ้งกบั  ทฤษฎคีวามตอ้งการของ Maslow Maslow เป็นนกัจติวทิยาอยู่ทีม่หาวทิยาลยแบรนั

ดสีไ์ดพ้ฒันาทฤษฎกีารจงูใจ Maslow ระบวุา่บคุคลจะมคีวามตอ้งการทีเ่รยีงลาํดบัจากระดบัพืน้ฐานมากทีส่ดุไปยงั 

ระดบัสงูสดุ การศกึษาทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการของมนุษยข์อง มาสโลว ์(Maslow) เป็นการศกึษาเพื่อทีจ่ะทําให้

ทราบถงึความตอ้งการของมนุษยน์ัน้มลีาํดบัขัน้ตอนทีแ่น่นอนจากขัน้ตํ่าไปขัน้สงู ซึง่ความปรารถนาขัน้สงูสดูของ

มนุษยท์ุกคน มนุษย ์ทุกคนจะตอ้งไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการในระดบัที่่ตํ่ากว่าเสยีก่อน เพื่อทีจ่ะทําใหเ้กดิ 

ความตอ้งการในระดบัต่อไป ซึง่ถา้บคุลากรทีไ่ดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการแลว้กจ็ะเกดิ ความพงึพอใจมี

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน รวมถงึสามารถทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ความพงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั 

ของนกักฬีาบาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

ซึง่สอดคลอ้งกบั  มนชยั อรพมิพ ์(2550 : 10) กล่าวว่า ความสาํคญัของความพงึพอใจในการทํางาน

นัน้ หมายถงึ ทศันคตเิกีย่วกบังานของพนกังานซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัแวดลอ้มในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน 

โอกาสในการเลือ่นตาํแหน่งความกา้วหน้า หวัหน้างาน ตลอดจนเพือ่นร่วมงาน ซึง่มอีทิธพิลต่อการรบัรูใ้นงานของ

บุคคลความพอใจในงานยงัเกดิขึน้จากปจัจยัแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่รูปแบบการบรหิาร นโยบายและขัน้ตอนการ

ทาํงาน กลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้ง สภาพแวดลอ้มการทํางาน ตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน ในช่วงเวลาทีผ่่านมา

นกัวชิาการพยายามศกึษาเรื่องความพอใจในงานโดยมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างความ

พอใจในงาน 

ความพงึพอใจเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

ซึง่สอดคลอ้งกบั  ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษยต์ามแนวคดิของแมคเคลแลนด ์(McClelland 1985 

McClelland & Winter 1969 อา้งถงึใน ศุภชยั ยาวะประภาษ, 2546 และทพิวรรณ หล่อสุวรรณรตัน์, 2547) 

แนวคดิตามทฤษฎน้ีีไม่ไดแ้บ่งลําดบัชัน้ความต้องการของ มนุษย ์แต่เสนอว่า ความต้องการของมนุษยม์ ี3 เรื่อง 

คอื ความตอ้งการประสบ ความสาํเรจ็ (Achievement : nAch)ความต้องการดา้นสมัพนัธภาพ ( Affiliation : nAff) 

และความต้องการอํานาจ( Power : nPow) ซึง่ความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัจะนําไปสู่ พฤตกิรรมของบุคคลที่

แตกต่างกนั นกัจติวทิยาเรยีกทฤษฎขีองแมคเคลแลนดว์่า ทฤษฎ ีแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์( Achievement Motivation 

Theory) ทีเ่น้นถงึแรงจงูใจพืน้ฐานของ บุคคล 3 ประการ ไดแ้ก่   

1. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์( Achievement motive)คอื ความปรารถนาทีจ่ะทําสิง่หน่ึง ใหส้าํเรจ็ลุล่วง

ไปดว้ยด ีโดยพยายามแขง่กบัเกณฑม์าตรฐานอื่นใหด้เีลศิ จะมคีวามรูส้กึ เป็นทุกข ์กงัวลใจ ไม่สบาย เมื่อประสบ

ความลม้เหลวหรอือุปสรรค 
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2. แรงจูงใจใฝ่สมาคม ( Affiliation motive) คอื ความปรารถนาที่เป็นที่ยอมรบั ของคนอื่น 

ตอ้งการเป็นทีนิ่ยมชมชอบของคนอืน่ ตอ้งการมเีกยีรตยิศชือ่เสยีงในสงัคม สิง่เหลา้น้ีเป็นแรงจงูใจทีจ่ะทาํใหบุ้คคล

แสดงพฤตกิรรมใหไ้ดม้าซึง่การยอมรบัจาก บุคคลอื่น  

3. แรงจงูใจใฝอ่าํนาจ ( Power motive) คอื ความปรารถนาทีจ่ะไดม้าซึง่อทิธพิล เหนือกว่าคนอื่น 

ๆ ในสงัคม ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝอ่าํนาจสงูจะเป็นผูท้ีพ่ยายามควบคุมสิง่ต่าง ๆ เพือ่ใหต้นเองบรรลุตามความตอ้งการที่

จะมอีทิธพิลเหนือคนอืน่  

ความพงึพอใจเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีา

บาสเกตบอลอาชพีชาวไทยเพศชาย 

ซึง่สอดคลอ้งกบั  ศรรีตัน์ บุญอรยิะ (2538: 99-100) ไดศ้กึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของอาจารย์

และขา้ราชการในมหาวทิยาลยัรามคําแหงทีม่ต่ีอแบบผูนํ้าผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิานทัง้ 5 ดา้น 

คอื ดา้นความสาํเรจ็ของงาน, ดา้นความกา้วหน้าของงาน, ดา้นความยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้น

ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิโดยรวมตามทศันะของอาจารยแ์ละขา้ราชการในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงมแีรงจงูใจอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และเมื่อแยกเป็นแต่ละด้านพบว่า กลุ่มอาจารยม์แีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นลกัษณะงานที่

ปฏบิตั ิและดา้นความสาํเรจ็ของงานอยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุ่มขา้ราชการมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบั

ปานกลางทกุดา้น เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความสาํเรจ็ของงานดา้นความกา้วหน้าของงานดา้น

การยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบและเมือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตัแิต่ละดา้นเป็นรายขอ้ปรากฏว่า 

ดา้นความกา้วหน้าของงานดา้นความรบัผดิชอบและดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตักิลุ่มอาจารยแ์ละกลุ่มขา้ราชการ

มแีรงจงูใจแตกต่างกนั 

ความพงึพอใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความจงรกัภกัดต่ีอสโมสรในสงักดั ของนักกฬีาบาสเกตบอล

อาชพีชาวไทยเพศชาย 

ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฎ ีลูธานส ์ (Luthans, 2002, p. 230) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจในงานเป็นผล

จากการรบัรูท้ีม่ต่ีองาน โดยไดแ้บ่งมติคิวามพงึพอใจในงานแบ่งออกไดเ้ป็น 3 มติ ิ      คอืมติทิี ่1 ความพงึพอใจ

เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลต่องานทีท่ํา มติทิี ่ 2 ความพงึพอใจในงานหรอืทศันคตเิชงิบวกต่องาน 

เกิดเมื่อพนักงานได้รบัผลตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเทยีบกบังานที่ทํา และมิติที่ 3 ความพึงพอใจในงานมี

ความสมัพนัธก์บัทศันคตใินเรื่องงานค่าตอบแทน โอกาสความกา้วหน้า การบงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน และ

ทฤษฎจีอหน์สนัและเวนาเบลิ (Johnson and Venable) ไดใ้ชเ้ครื่องมอืแบบเดยีวกนัศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ความจงรกัภกัดขีองครูต่อครูใหญ่ ทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา กบัพฤตกิรรมการใชก้ฎระเบยีบและ

ความสมัพนัธก์บัหน่วยเหนือของครูใหญ่ ความจงรกัภกัดใีนทีน้ี่ หมายถึงความรูส้กึและการแสดงออกซึง่ความ

เคารพรกัต่อผูบ้งัคบับญัชา ความจงรกัภกัดปีระกอบดว้ยมติสิามมติคิอืพฤตกิรรมทีแ่สดงออก (Behavioral aspect) 

ความรูส้กึ (Affective aspect) และการรบัรูโ้ดยไม่ต้องสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา คอื ผูนํ้าของตน (Cognitive aspect) 

สว่นพฤตกิรรมและความรูส้กึทีเ่ป็นเครื่องชีว้ดัความจงรกัภกัดจีําแนกตามดา้นดงัน้ี ดา้นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกใน

ขอ้ความไม่อยากยา้ยไปจากหวัหน้า ในขอ้ความต้องการทีจ่ะยา้ยตามหวัหน้า เมื่อหวัหน้าย้ายไปที่อื่น ด้าน

ความรูส้กึ ในขอ้ความรกัทีจ่ะทาํงานกบัหวัหน้า ในขอ้ความพงึพอใจในหวัหน้าดา้นการรบัรู ้ในขอ้ความเชือ่มัน่และ

ไวว้างใจในหวัหน้า ในขอ้ความเชือ่ถอืในหวัหน้าแมค้นอืน่จะมปีฏกิริยิาต่อการตดัสนิใจของหวัหน้า ในขอ้ความรูส้กึ

วา่หวัหน้ายนิดรีบัผดิชอบแทนเมือ่ตวัเองบกพร่อง และในขอ้ความรูส้กึโดยตรงว่ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอหวัหน้า 

จากการศกึษา โดยละเอยีด เจาะประเดน็ ในเรื่องความจงรกัภกัดใีนด้านความตัง้ใจทีจ่ะลาออกของ

นกักฬีาอาชพี พบวา่ ไมม่ปีจัจยัใดทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัความจงรกัภกัดดีา้นความตัง้ใจทีจ่ะลาออก  
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ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ปิยะนารถ ยาทว้ม. (2547).ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

ความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลศริริาช.สารนิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ).

กรุงเทพฯ: ผลการศกึษาพบวา่ งานวจิยัน้ีสนบัสนุนโมเดลการลาออกจากงานของโมเบลย ์และคณะ กล่าวคอืความ

พงึพอใจในงาน ความดงึดูดใจจากงานปจัจุบนั และความดงึดูดใจจากทางเลอืกใหม่สามารถร่วมกนัทํานายความ

ตัง้ใจทีจ่ะลาออกจากงานไดค้วามยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รสามารถเพิม่อาํนาจการทาํนายความตัง้ใจทีจ่ะลาออกจาก

งานได ้ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัดา้นอื่นๆ เช่น ปจัจยัจงูใจ เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจงูใจให้

คนชอบและรกังานปฏบิตั ิสว่นปจัจยัคํ้าจุน เป็นปจัจยัทีจ่ะคํา้จนุใหแ้รงจงูใจในการทาํงานของบคุคลมอียูต่ลอดเวลา 

เป็นต้น เน่ืองจากยงัคงมีปจัจยัอื่นๆอีกที่ส่ง ผลต่อความจงรกัภักดีต่อสโมสรในสงักดัของนักกีฬาอาชีพ เพื่อ

การศกึษาขอ้มลูอยา่งครบถว้นสมบรูณ์และนําขอ้มลู ทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเปรยีบเทยีบและปรบัปรุงในดา้นต่างๆที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่เป็นการเพิม่ความจงรกัภกัดขีองนกักฬีาอาชพีมากยิง่ขึน้ 
2. ควรศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัด้านการจดัการสโมสร เน่ืองจากว่าเป็นปจัจยัทีส่่งผลความจงรกัภกัดต่ีอ

สโมสรในสงักดัของนักกฬีาอาชพี ในทุกปจัจยัทีท่ําการศกึษาครัง้น้ี ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ถดัไปควรเพิม่เติมใน

การศกึษาปจัจยัดงักล่าวในเชิงลึกมากขึ้น เช่น ความสมัพนัธ์ของปจัจยัด้านการจดัการสโมสร กบัความตัง้ใจ

ลาออกของนกักฬีา หรอื ความพงึพอใจของนกักฬีา 

3. ในการศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาในเชงิปรมิาณ(Quantitative Approach) ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มลูจากใช้

แบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้จงึอาจเพิม่การศกึษาในเชงิคุณภาพ (Quanlitative Approach)โดยใชก้าร

สมัภาษณ์ การสงัเกต หรอืการเขา้ไปทําความรู้จกัและมสี่วนร่วมในการฝึกซ้อมกบันักกฬีาในตําแหน่งการเล่น

ต่างๆ เพือ่ทีจ่ะไดร้บัทราบถงึบรรยากาศและความเหน่ือยหน่ายในการฝึกซอ้มของสโมสรมากขึน้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้เีน่ืองจากความกรุณาและความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งยิง่จากอาจารย ์ดร.

ธนภมู ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคีา่นบัตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ย

สมบรูณ์ ในการให้คําแนะนํา ช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวาม

สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ตลอดจนขอขอบพระคุณอาจารย ์จติอุษา ขนัทองและอาจารย ์นาฎอนงค ์ นามบุดดแีละคณาจารยท์ุก

ท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการ

บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ ทีไ่ดร้บัอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทกุทา่น 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ มารดา พีส่าว ทีค่อยเอาใจใส่ ดูแล และเป็นกําลงัใจในการทําวจิยัครัง้น้ี 

พร้อมทัง้ใหก้ารอบรม เลี้ยงดูและสัง่สอนให้ผูว้จิยัเป็นคนด ี มมีานะ ขยนัและอดทน และขอขอบคุณเพื่อนๆ             

และพี่ๆ  ชาวการจดัการรุ่นที ่14 ทุกคน ทีแ่นะนําสิง่ต่างๆ จนทาํใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวจิยัฉบบัน้ี สาํเรจ็ลุลว่งไดด้ ี

ทา้ยสดุน้ี คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดา 

ครแูละอาจารยท์กุทา่นทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้อบรมสัง่สอน และวางรากฐานแหง่การศกึษาแก่ผูว้จิยั 
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