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การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ความผูกพัน
ต่อองค์การและพฤติกรรมการปฎิบัติงาน และ อิทธิพล ในการท านายของปัจจัย การรับรู้วัฒนธรรม
องค์การ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการปฎิบัติงาน  : กรณีศึกษา
ของพนักงานบริษัท   วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน
ของบริษัท วิริยะประกันภัย จ านวน 364 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติความถดถอยพหุคูณแบบปกต ิ 

1. ผลการศึกษาพบว่า  

     พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 64 , อายุระหว่าง 25-32 

ปี คิดเป็นร้อยละ 42.6, มีสถานภาพโสดและสมรส เท่ากัน, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

82.4, มีต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 1-2  คิดเป็นร้อยละ 59.6 และ มีระยะเวลาการท างาน 

6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3 



2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน

ระยะเวลาการท างาน และรายได้ต่อเดือน  ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน และ

รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แต่ด้านอายุและสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกต่าง

กัน 

2.3 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การเท่านั้น  ที่สามารถท านายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานโดยรวม

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)ได้ร้อยละ 41.6 (Adjusted R2) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ , ความพึงพอใจในงาน , ความผูกพันต่อองค์การ , พฤติกรรมการ  

ปฎิบัติงาน 

                                          ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the comparison of the different 

demographic factors of the Viriyah Insurance PCL that affecting organization 

commitment and employees’work behavior and to study the influent factors of perceived 

organization   culture, job satisfaction and organization commitment predicting 

employees’ work behavior : A case study of The Viriyah Insurance PCL. The samples of 

this research were 364 employees who are working for The Viriyah Insurance PCL. 

Questionnaire were used to collect data which were analyzed by mean, percentage, 

standard deviation, independent samples t-test, one-way analysis of variance and enter 

multiple regression. 

 

 

 



 1. The Research results revealed that : 

 The majority of employees who answer questionnaires were women  for  64%  

,25-32 years old for 42.6%, single and married is the same number, bachelor degree 

graduated for 82.4%, operation officers at level 1-2 for 59.6% and 6-9 years of work ages 

for 28.3%. 

 

 2. The results of hypotheses testing found that: 

 

 2.1 The employee demographic factors with the different  gender, age, marital 

status,  education level,  position level, work age and monthly income affecting  in the 

different  organization commitment with the determined level of significance of .05  
 2.2 The employee demographic factors with the different gender, education 

level, position level, work age and monthly income  affecting  in the different work 

behaviors  with the determined level of significance of .05 , but with the different  ages 

and marital status had no affect in  the different  work behaviors  with the determined 

level of significance of .05 

 2.3 Only the organization commitment could predict 41.6 percent of the 

overall employees’ work behavior at .05 statistically significant level  
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 บทน า 

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสภาวะวิฤตเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองภายในประเทศไทย และรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค ASEAN หลังปี ค.ศ. 2015 ที่จะเปิดเสรีการค้าครอบคลุม 7 ตลาดด้านบริการทุกสาขา 
ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล การสื่อสารคมนาคม การก่อสร้าง การเงิน(ธนาคาร 
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเออร์และธุรกิจหลักทรัพย์)  การท่องเที่ยว และการบริการ
ธุรกิจวิชาชีพ ตามเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   (ASEAN Economic Community : 
AEC) ซึ่งประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการเข้ามาลงทุน



ของบริษัทต่างชาติ มีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีมากยิ่งขึ้น(กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ,ออนไลน,์2010) 

การเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรี
การค้าประกันภัยในอนาคตอันใกล้นี้ ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับบริษัทประกันภัย รวมถึง
บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน)  เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท
ประกันภัย ก าหนดให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทต้องมีความมั่นคง แข่งขันได้ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการประกันภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันภัยไทย
มีคุณภาพก้าวสู่มาตรฐานสากล พร้อมรับต่อการเปิดเสรีของธุรกิจประกันภัยโดยกฎหมายบังคับให้ทุก
บริษัทปฏิบัติตาม กฎระเบียบการก ากับตามสากลภายใต้กรอบของสมาคมก ากับและส่งเสริมธุรกิจ
ประกันภัยนานาชาต ิ(IAIS : International Association Insurance Supervisors)  และต้องเพิ่มอัตราส่วน
การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง( Risk Based Capital : RBC) รวมถึงการแปรสภาพบริษัท
ประกันภัยเป็นบริษัทมหาชนในอนาคตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของข้อมูล  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องปรับเปลี่ยน 
กลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการหาตลาดใหม่ ตลอดจนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความความเข้าใจถึงผลกระทบของกฎระเบียบ และมาตรฐานใหม่ที่ก าลังจะมีในอนาคต 

สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เราเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์การ” นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานขององค์การประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวมของพนักงาน เกิดจากพนักงานภายในองค์การร่วมกันสร้างขึ้นมา ยึดถือและปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาเป็นเวลานาน กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและมีการประมาณการว่า ภายใต้
วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง จะเป็นผลให้พนักงานในองค์การทุ่มเทการท างานเพิ่มมากขึ้นอีก 1-2 
ชั่วโมงใน 1 วัน และยังช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน (วิเชียร วิทยอุดม , 2550 , หน้า 95) และ
ความทุ่มเทในการท างานด้วยความเต็มใจ เกิดจากพนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และจากงานวิจัยของ 
Shore & Martin (1989, p.624 ) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึง
พอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจในงานเป็นตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานในระยะสั้นๆ ขณะที่ความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นตัวชี้วัดระยะยาวและมีความคงทนกว่า จากการศึกษาดังกล่าวท าให้พบว่า ความผูกพัน



ต่อองค์การจะมีผลดีท าให้บุคลกรในองค์การมีความตั้งใจที่จะปฎิบัติงานด้วยความเต็มใจ และมีความ
รักที่จะอยู่ในองค์การเดิมเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วน  Angle & Peery(1981, p.21 ) พบว่า ความผูกพัน
ในองค์การเป็นรูปแบบพฤติกรรมองค์การแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ  หาก
ว่าบุคลากรยังขาดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ผลที่ตามมาย่อมก็ให้เกิดความสูญเสียต่อองค์การใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งความสูญเสียดังกล่าว อาจอยู่ในรูปการลาออกจากงานของบุคลากรในอัตราที่สูงมาก
ขึ้น ท าให้การท างานขาดความต่อเน่ือง สูญเสียทรัพยากรทั้งเวลาและเงินทองในการคัดเลือกและ
ฝึกอบรมผู้ที่เข้ามาใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร การลดลงของผลผลิตและท าให้
ภาพพจน์ขององค์การเสีย 
 ดังนั้น การรับรู้วัฒ นธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การจึงมี
อิทธิพลในการท านาย พฤติกรรมการปฎิบัติงานและนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวิจัย
เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการภายในองค์การของบริษัทวิริยะ
ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ซึ่งนับเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน าในธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ประสบ
ความส าเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในด้านความมั่นคงมายาวนาน และเพื่อเตรียมพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสภาวะการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นดัง
เหตุผลที่กล่าวถึงในข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลในการท านายของปัจจัยการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การ ความพึงพอใจในงาน  ความผูกพันต่อองค์การ ที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมพนักงานให้เกิดการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่
เหมาะสม รวมทั้งการเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การมาก
ยิ่งขึ้นและท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและยัง
สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางแผนและหาแนว
ทางการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา การวางกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนหาวิธีปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์การในระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 



2. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษา อิทธิพลในการท านายของปัจจัย การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ  ความพึงพอใจใน
งาน และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการปฎิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) เพื่อศึกษาอิทธิพลในการ
ท านายของตัวแปรการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อ
พฤติกรรมการปฎิบัติงาน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงาน บริษัทวิริยะประกันภัย จ ากัด
(มหาชน) ในทั่วประเทศ ที่มีสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ จ านวนทั้งหมด  4,017 คน (ข้อมูล ณ 
เดือนมีนาคม พ.ศ.  2555)   ประกอบด้วย  3 กลุ่มต าแหน่งงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการระดับ 1 , 2  
จ านวน 2,398  คน  เจ้าหน้าที่ระดับ 3 /หัวหน้าส่วน  จ านวน  1,248   คนและกลุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย / 
ผู้เชี่ยวชาญ และระดับผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการสาขา / ผู้จัดการศูนย์ฯ / เจ้าหน้าที่ช านาญการ  จ านวน  
371 คน  จากนั้นก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยวิธีการค านวณของ  Taro Yamane (Yamane, 1973) 
ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95  จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 364 คน  และใช้วิธี



สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ( Stratified Sampling ) ตามสัดส่วนของ 3 กลุ่มต าแหน่งงาน ตามด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย(Simple random sampling)  
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้น าไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อให้
เกิดความครอบคลุมทั้งเนื้อหาและภาษาที่ใช้ จากนั้นน าไปทดลองใช้ ( Try Out) กับกลุ่มพนักงานที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาจ านวน 30 คนโดยแบบสอบถามทั้งหมดมีลักษณะเป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า( Rating scale) 5 ระดับโดยจ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1)
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2) แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
จ านวน 17 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .740  ส่วนที่ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
จ านวน 19 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .871 ส่วนที่ 4)แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 
จ านวน 17 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .834  ส่วนที่ 5) แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ปฎิบัติงาน จ านวน 13 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .795 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยระยะใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ จึงได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วน ามาตรวจสอบ คัดเลือกเฉพาะ
ฉบับที่สมบูรณ์ได้ครบตามจ านวน 364 ชุดตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าสถิติแบบที( Independent sample t-test ) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระแก่กัน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of 
variance) หรือวิเคราะห์หาค่า F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ที่มี
มากกว่าสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความถดถอย พหุคูณแบบปกติ ( Enter Multiple Regression )เพื่อ
ทดสอบหาความสัมพันธ์ในการท านายของตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 
 
 



สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกัน  

พบว่า ความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลในรายด้าน สรุปว่ายอมรับตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในทุกด้าน   ดังนี้ 

1. เพศที่แตกต่างกัน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด  (มหาชน)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า พนักงานเพศชายมี
ความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานเพศหญิง 

2.อายุ ที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด  (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงานที่มี อายุ
มากกว่า 40 ปี เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25-32 ปี 

3.สถานภาพครอบครัวที่แตก ต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงาน
ที่สมรสแล้วเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพโสด 

4.ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงานกลุ่มที่
มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

5.ระดับต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพัน ต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด  (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า  
พนักงาน กลุ่มที่มีต าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับ 3/หัวหน้าส่วนและผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการศูนย์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่ม
ต าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

6.ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ ที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05พบว่า 
พนักงานกลุ่มที่มีระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ มากกว่า 15 ปีขึ้นไปมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
กลุ่มที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 3 ปี, 3-5 ปี และ 6-9 ปี 



7.รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงานกลุ่มที่
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทขึ้นไปมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท 

อธิบายสรุป ได้ว่า  กลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์การ สูงเน่ืองจากมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ 
และเกิดความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ จึงเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Steers et al (1991:79) อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นลักษณะที่แสดงออกของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องด้วยกับองค์การ ซึ่งมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ความผูกพัน ต่อองค์การ
ยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นสิ่งที่บุคคลกระท าต่องานของตน เองอย่างเต็มที่เพื่อ
ช่วยให้องค์การบรรลุซึ่งผลส าเร็จและมีความมั่นคงต่อไป 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน) แตกต่างกัน  

พบว่า พฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันรายด้าน ดังน้ี 

ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงเป็นยอมรับสมมติฐาน ได้แก่ 
 1 .เพศที่แตกต่างกัน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการปฎิบัติงานของ พนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าเพศชายมีพฤติกรรม
การปฎิบัติงานมากกว่าเพศหญิง 
 2. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการปฎิบัติงานของ พนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงาน
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุ่มที่มีการศีกษาระดับ
ปวส./อนุปริญญามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/



ปวช. และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่ม
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3.ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการปฎิบัติงานของ พนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด  (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า
พนักงานกลุ่มที่มีต าแหน่งงานผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการศูนย์ 
เจ้าหน้าที่ช านาญการและระดับเจ้าหน้าที่ระดับ 3/หัวหน้าส่วนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่ม
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 
 4.ระยะเวลาการท างานในบริษัทฯที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการปฎิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด  (มหาชน)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
พบว่าพนักงานกลุ่มที่มีระยะเวลาการท างานในบริษัทฯ มากกว่า 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
มากกว่ากลุ่มที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 3-5 ปี และ กลุ่มทีมีระยะเวลาการท างาน10-15 ปี มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มทีมีระยะเวลาการท างาน 3-5 ปี 
 5.รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการปฎิบัติงานของ พนักงาน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน)แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าพนักงาน
กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มทีมี รายได้ต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 

             ผลการวิจัยที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ได้แก่ 
            6.อายุที่แตกต่างกัน  เป็นปัจจัยที่ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           7.สถานภาพ ครอบครัวที่แตก ต่างกัน  เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           อธิบายสรุปได้ว่า กลุ่มที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 3 ปี หรือ 3-5 ปี เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การดีพอ จึงมีความผูกพันต่อองค์การและมีความพึงพอใจในงานน้อย และอาจมี
แนวโน้มในการลาออกจากงานได้ สอดคล้องกับนเรศ ภูโคกสูง (2541 : 7) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจาก
การได้รับการตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   มีการเสียสละ  อุทิศ
แรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญาให้แก่งานมาก  ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อการ



ปฏิบัติงานในทางลบ  จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่งาน  ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลไม่คงที่แน่นอน  อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
ฉะนั้น ผู้บริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพื่อที่จะได้ท า
การแก้ไขปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เอ้ือหรือสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร  
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงาน  ท าให้
องค์กรเกิดความเจริญและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และ จุรีพร  (2536) ได้ท า การ
วิจัย พบว่าตัวแปรที่สามารถท านายแนวโน้มการลาออกจากองค์การได้ เรียงตามล าดับความส าคัญ  คือ 
ความพึงพอใจในงานโดยรวม  ความพึงพอใจในงานด้านความมั่นคง   ความพึงพอใจในงานด้านมิตร
สัมพันธ์ และความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชา 
 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 
ตารางที ่  1   การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบปกตขิองตัวแปร ( Enter Multiple Regression) ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจ ในงาน และความผูกพัน ต่อองค์การ ที่ใช้ท านายพฤติกรรมการ
ปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ตัวแปรท านาย พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม 
B SE (b) β t p-value 

ค่าคงที่  1.57 .177  8.88 .00 
การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ .109 .057 .101 1.93 .56 
ความพึงพอใจในงาน .078 .049 .093 1.60 .11 
ความผูกพันต่อองค์การ .488 .047 .531 10.46 .00 

 r = .649  R2 =.421, Adjusted R2 =.416, F =87.29 p-value = .000 
 

จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีเพียง ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ เท่านั้นที่
สามารถมีอิทธิพลในการท านายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย 



จ ากัด (มหาชน)ได้ร้อยละ 41.6  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมได้อีกร้อยละ 58.4 ดังสมการความถดถอยของคะแนนมาตราฐาน 

 
พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม  = 1.57  ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย  +  .531  
ความผูกพันต่อองค์การ 

 = .416, r = .649, F = 87.29,   p-value  = .000 

จากสมการจะเห็นว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การเท่านั้นที่มีอิทธิพลในการท านายพฤติกรรม
การปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน 

 
อธิบายสรุป ได้ว่า  ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลในการท านายเชิงบวกมากที่สุดต่อ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในทุกด้านของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด(มหาชน)  ได้แก่ ด้าน
การเพิ่มผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Angle & Peery (1981, p.21 ) พบว่า ความผูกพัน ต่อ
องค์การเป็นรูปแบบพฤติกรรมองค์การแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ  หากว่า
บุคลากรยังขาดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ผลที่ตามมาย่อมก็ให้เกิดความสูญเสียต่อองค์การในรูปแบบ
ต่างๆส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร การลดลงของผลผลิตและท าให้ภาพพจน์ขององค์การ
เสีย   ด้านการขาดงาน  หมายความว่า เมื่อพนักงานมีประสบการณ์ในการท างานและปัจจัยการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจงาน ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมในการขาดงานลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับ  Angle & Peery(1981, p.21 ) พบว่า ความสูญเสียดังกล่าว อาจอยู่ในรูปการขาดงาน 
การลาออกจากงานของบุคลากรในอัตราที่สูงมากขึ้น ท าให้การท างานขาดความต่อเน่ือง สูญเสีย
ทรัพยากรทั้งเวลาและเงินทองในการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ที่เข้ามาใหม่ ด้านการลาออกจากงาน 
หมายความว่า เมื่อมีปัจจัยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และเกิดการยอมรับ ก็จะส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การมากยิ่งขึ้น จึงท าให้พฤติกรรมการลาออกจากงานลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ 
วิเชียร วิทยอุดม (2550 , หน้า  95)สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่เราเรียกว่า “วัฒนธรรมองค์การ” 
นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานขององค์การประสบความส าเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนักงาน เกิดจากพนักงานภายในองค์การร่วมกันสร้างขึ้นมา 
ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและมีการประมาณ



การว่า ภายใต้วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง จะเป็นผลให้พนักงานในองค์การทุ่มเทการท างานเพิ่มมาก
ขึ้นอีก 1-2 ชั่วโมงใน 1 วัน และยังช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน และเพิ่มความทุ่มเทในการ
ท างานด้วยความเต็มใจ เกิดจากพนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์การ   

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1.ควรมีการส่งเสริมให้มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การชัดเจนมากขึ้น โดยต้องสื่อสารในเร่ือง
วัฒนธรรมองค์การที่แท้จริงอย่างเป็นระบบด้วยการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อ
ค้นหาวัฒนธรรมหรือค่านิยมหลักที่แท้จริงของบริษัทฯ แล้วผู้บริหารน ามาพิจารณาและสรุปเป็น
วัฒนธรรมของบริษัทฯเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายในองค์การให้พนักงานที่เข้าใหม่ รวมถึง
พนักงานทั้งหมดให้มีความรู้และความเข้าใจต่อวัฒนธรรมองค์การของบริษัทฯโดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ การปฐมนิเทศเบื้องต้นในเร่ืองวัฒนธรรมองค์การที่พนักงานควรรู้ เพื่อให้
พนักงานเกิดการรับรู้ว่าองค์การของตนเองมีลักษณะงานอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร  จัดท าสื่อที่เป็น
รูปธรรมเช่น ป้ายประกาศ หนังสือ แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น การประกวด
พนักงานดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมในงาน  การประกาศยกย่องหรือให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงจูงใจให้แก่พนักงานคนอื่น 
ส่งเสริมการฝึกอบรมให้พนักงานท างานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานที่ท างานแตกต่างกัน 
สามารถเข้าใจระบบงาน ค่านิยมการท างานร่วมกันในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ ที่
จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น และท าให้พฤติกรรมการลาออกจากงานลดน้อยลง  

 
2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจในงานด้านผลตอบแทน มีความคิดเห็นโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้นที่รู้สึกพึงพอใจด้านผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความพึงพอใจในงานด้าน
อ่ืนๆ ที่มีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้นควรเพิ่มความพึงพอใจในงานของพนักงานให้สูงมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน จึงเสนอให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรมีการผลักดันให้น าระบบการพัฒนาด้วย Competency มาเชื่อมโยงกับการประเมินผลงานและจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ชัดเจน และยุติธรรมที่สามารถจูงใจพนักงานได้มากขึ้น ท าให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา จิตตะเสนและคณะ 



(2548) นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาในสายงานควรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น 
ความสามารถในการจัดการงานต่างๆของตนเองได้ตามความเหมาะสม 

 
3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับเพิ่ม

มากขึ้น โดยส ารวจดูว่ามีวิธีการไหนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ด าเนินการบ้าง หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์และ
วางแผนร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีวิธีการไหนที่สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะของ
องค์กร รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบรูปแบบวิธีการดังกล่าวก่อนน ามาใช้จริงในองค์กร อาทิ  
การวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management   โดยคัดเลือกคนเก่งใน
แต่ละหน่วยงาน เข้าโครงการพัฒนาพนักงานดาวเด่นของบริษัทฯ เพื่อเตรียมจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่งงาน โดยเฉพาะต าแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง ที่ก าลังใกล้ระยะเวลาเกษียณอายุงานแล้ว เป็น
ปัจจัยจูงใจพนักงานให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งย่อมส่งผลต่อความผูกพันองค์การที่มากขึ้นด้วย  

4. ควรให้ความสนใจในประเด็นของความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เน่ืองจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จะส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกๆระดับได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการท างาน การเสนอแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น ดังนั้นการที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยมของพนักงานแล้ว ย่อม
ท าให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นให้สามารถท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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