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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูวัฒน 

ธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการปฎิบัติงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) และอิทธิพลในการทํานายของปจจัยการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการที่มีตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี 

คือพนักงานของบริษัท วิริยะประกันภัย จํานวน 364 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชสถิติตางๆ ไดแก รอยละ ความถี่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห

ความแตกตางโดยใชคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และสถิติความถดถอยพหุคูณแบบ

ปกติ      1. ผลการศึกษาพบวา 

พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง , อายุระหวาง 25-32 ป , มีสถานภาพ

โสดและสมรส เทากัน, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, มีตําแหนงงานเปนเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 

1-2 และมีระยะเวลาการทํางาน 6-9 ป 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

2.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอ

การรับรูวัฒนธรรมองคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แตอายุ  ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรม

องคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.2 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน

ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.3 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน

ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันตอองคการแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน 

และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการปฎิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05   แตอายุ และสถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.5 ปจจัย ความผูกพัน ตอองคการ เทาน้ัน ที่ สามารถทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน

โดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  ไดรอยละ 41.6 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRCT 

 

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

demographic factors of The Viriyah Insurance PCL that affecting the perceived organization   

culture, job satisfaction, 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 of The Viriyah Insurance PCL. The samples  

were 364 employees who  work for The Viriyah Insurance PCL. Questionnaire was used to 

collect data analysis used statistics such as  percentage, mean, 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, 25-32 years old, 

single and married is the same number, bachelor degree graduated, operation officers at level 1-2 

and 6-9 years of work ages. 

2. The results of hypotheses testing found that: 

2.1 The employee demographic factors with the different gender, marital status, and 

education level  affecting  in the different  perceived organization   culture  with the determined 
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level of significance of .05 , but with the different  ages , position level, work age and monthly 

income  had no affect in  the different  perceived organization   culture  with the determined level 

of significance of .05 

2.2 The employee demographic factors with the different  gender, age, marital status,  

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

satisfaction with the determined level of significance of .05  

2.3 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  

2.4 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 

2.5 Only the organization commitment could predict 41.6 percent of the overall 

employees’ work behavior at 0.05 statistically significant level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจัย เร่ือง “อิทธิพลในการทํานายปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจ

ในงาน ความผูกพันตอองคการที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา ของ

บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน) ” ฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาของ ผศ.ดร.

ประพันธ ชัยกิจอุราใจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนผูอํานวยความสะดวกใหแกการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

และกรุณาใหคําปรึกษา แกไขขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนพรอมทัง้ใหขอแนะนําดวยความ

เอาใจใสอยางดียิ่งในการจัดทําคร้ังน้ีมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 

โอกาสน้ี 

กราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันอันทรงเกียรติแหงน้ีที่

เปนแหลงใหเรียนรูชีวิตและสังคมกับการศึกษาระดับปริญญาโท  

 ขอขอบพระคุณ  เจาของตํารา  เอกสาร  บทความ  วิทยานิพนธ  และอ่ืน  ๆ ที่ผูวิจัยใชเปน

แนวทางในการจัดทาํวิทยานิพนธเลมน้ี 

  ขอขอบพระคุณ   ทุกทานที่ชวยเหลือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อการ

ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ทายที่สุดน้ี   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  บิดาและมารดา  อันเปนที่รักยิ่งสูงสุดของผูวิจัย  

ขอบพระคุณ   ในการชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนเปนกําลังใจ  ดูแลใหความชวยเหลอื  เอาใจใสใน

การวิจัยคร้ังน้ี     ตลอดจนบุคคลในครอบครัวทุกคนที่เปนกําลังใจ   หวงใย  และใหการสนับสนุน   

ขอบคุณ  เพือ่น  ๆ พี่ ๆ นอง ๆ และบุคคลทุกทานที่ผูวิจัยไมไดกลาวถึงไวในที่น้ี  ที่สนับสนุน  และ

ชวยเหลอืดานตาง ๆ จนกระทั่งการวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ คุณคาและประโยชนใด ๆ ที่

เปนผลจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ขอมอบแด  บดิา มารดา  และครู  อาจารย  ตลอดจนผูมีพระคุณทุก

ทานดวยความเคารพยิ่ง 

       

นาย ไพสิทธิ์ กอสงาลักษณ 
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