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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสภาวะวิฤตเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องภายในประเทศไทย และรวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ASEAN หลังป พ.ศ. 2558 ที่จะเปดเสรีการคาครอบคลุม 7 ตลาดดาน

บริการทุกสาขา ไดแก การขนสงทางอากาศ การขนสงทางทะเล การสื่อสารคมนาคม การกอสราง 

การเงิน(ธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเออรและธุรกิจหลักทรัพย)  การ

ทองเที่ยว และการบริการธุรกิจวิชาชีพ ตามเปาหมายการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                

(ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยตองเตรียมพรอม

รับการเปลี่ยนแปลงกับการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติ มีการเคลื่อนยายทั้งสินคา บริการ การ

ลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรีมากยิ่งขึ้น 

 การเตรียมความพรอมของธุรกิจประกันภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการเปดเสรี

การคาประกันภัยในอนาคตอันใกลน้ี ยอมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับบริษัทประกันภัย รวมถึง

บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)   เน่ืองจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ) เปนหนวยงานภาครัฐที่เขามากํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

ประกันภัย กําหนดใหบริษัทประกันภัยทุกบริษัทตองมีความมั่นคง แขงขันได สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการประกันภัยแหงชาติ ฉบับที่ 2 มีเปาหมายสรางความเขมแข็งใหกับระบบประกันภัย

ไทยมีคุณภาพกาวสูมาตรฐานสากล พรอมรับตอการเปดเสรีของธุรกิจประกันภัยโดยกฎหมายบังคับ

ใหทุกบริษัทปฏิบัติตาม กฎระเบียบการกํากับตามสากลภายใตกรอบของสมาคมกํากับและสงเสริม

ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (IAIS : International Association Insurance Supervisors)  และตองเพิ่ม

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง( Risk Based Capital : RBC) รวมถึงการแปร

สภาพบริษัทประกันภัยเปนบริษัทมหาชนในอนาคตเพื่อใหเกิดความโปรงใสของขอมูล  

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  ตองปรับเปลี่ยน  

กลยุทธและระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การรักษาฐานลูกคาเดิมและการหาตลาดใหม ตลอดจนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให

มีความรู ความความเขาใจถึงผลกระทบของกฎระเบียบ และมาตรฐานใหมที่กําลังจะมีในอนาคต  
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สภาพแวดลอมภายในองคการที่เราเรียกวา “วัฒนธรรมองคการ” นับเปนปจจัยสําคัญที่ชวย

สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานขององคการประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว เปน

เอกลักษณเฉพาะของแตละองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิภาพในการ

ทํางานโดยรวมของพนักงาน เกิดจากพนักงานภายในองคการรวมกันสรางขึ้นมา ยึดถือและปฏิบัติ

สืบตอกันมาเปนเวลานาน กลายเปนรากฐานของระบบการบริหารและมีการประมาณการวา ภายใต

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง จะเปนผลใหพนักงานในองคการทุมเทการทํางานเพิ่มมากขึ้นอีก 1-2 

ชั่วโมงใน 1 วัน และยังชวยลดอัตราการลาออกของพนักงาน (วิเชียร วิทยอุดม , 2550, หนา 95) และ

ความทุมเทในการทํางานดวยความเต็มใจ เกิดจากพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการ และจากงานวิจัย

ของ Shore & Martin (1989, p.624 ) พบวา ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

ความพึงพอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจในงานเปนตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานในระยะสั้นๆ ขณะที่

ความผูกพันตอองคการเปนตัวชี้วัดระยะยาวและมีความคงทนกวา จากการศึกษาดังกลาวทําให

พบวา ความผูกพันตอองคการจะมีผลดีทําใหบุคลกรในองคการมีความต้ังใจที่จะปฎิบัติงานดวย

ความเต็มใจ และมีความรักที่จะอยูในองคการเดิมเปนระยะเวลายาวนาน สวน  Angle & 

Peery(1981, p.21 ) พบวา ความผูกพันในองคการเปนรูปแบบพฤติกรรมองคการแบบหนึ่ง ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงประสิทธิผลขององคการ  หากวาบุคลากรยังขาดความรูสึกผูกพันตอองคการ ผลที่ตามมา

ยอมก็ใหเกิดความสูญเสียตอองคการในรูปแบบตางๆ ซึ่งความสูญเสียดังกลาว อาจอยูในรูปการ

ลาออกจากงานของบุคลากรในอัตราที่สูงมากขึ้น ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง สูญเสีย

ทรัพยากรทั้งเวลาและเงินทองในการคัดเลือกและฝกอบรมผูที่เขามาใหม อาจสงผลกระทบตอขวัญ

กําลังใจของบุคลากร การลดลงของผลผลิตและทําใหภาพพจนขององคการเสีย 

 ดังน้ัน การรับรูในวัฒธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ จึงมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานและนับวา เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ การ

ศึกษาวิจัยเพื่อนํามาเปนแนวทาง การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการภายในองคการของ

บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ซึ่งนับเปนบริษัทประกันภัยชั้นนําในธุรกิจประกันวินาศภัย 

ที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและเชื่อถือในดานความมั่นคงมายาวนาน และเพื่อ

เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากสภาวะการณภายนอก

ที่เกิดขึ้นดังเหตุผลที่กลาวถึงในขางตน  ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลในการทํานายของปจจัย

การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน  ความผูกพันตอองคการ ที่มีตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) เพื่อสงเสริมพนักงานใหเกิดการรับรู

วัฒนธรรมองคการที่เหมาะสม รวมทั้งการเสริมสรางใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้นและทําใหพนักงานมีพฤติกรรมการปฎิบัติงานที่สอดคลองกับ
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เปาหมายขององคการและยังสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนแก

ผูบริหารในการวางแผนและหาแนวทางการบริหารจัดการ การแกปญหา การวางกลยุทธ และการ

บริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางเหมาะสม ตลอดจนหาวิธีปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการเพื่อรองรับ

ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งเปนวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคการใน

ระยะยาว 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

2. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอ ความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

4. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

5. เพื่อศึกษา อิทธิพลในการทํานายของปจจัย การรับรูวัฒนธรรมองคการ  ความพึงพอใจ

ในงาน และค วามผูกพันตอองคกา รที่มีตอพฤติกรรมการปฎิบัติงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามรูปแบบวัฒนธรรมองคการ ของ

Cameron และ Attington(1988) ,  ทฤษฎีความพึงพอใจในงานจากแนวคิดทฤษฎีของ Herzberg ดวย

แบบวัดความพึงพอใจในงาน JDI ของ Smith(1985) , ความผูกพันตอองคการจากแนวคิดของ 

Lyman W.Porter(1974) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานจากแนวคิดของ Stepphen P. 

Robbins (1998) 
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รูปที่1.1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ระดับตําแหนงงาน 

6. ระยะเวลาการทาํงาน 

7. รายไดตอเดือน 

 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ 

1.วัฒนธรรมแบบครอบครัว 

2.วัฒนธรรมแบบ เปล่ียนแปลง

พัฒนา 

3.วัฒนธรรมแบบราชการ 

4.วัฒนธรรมแบบการตลาด 

 

ความผูกพันตอองคการ 

1.ความเช่ือม่ัน ยอมรับตอ

เปาหมาย และคานยิมองคการ 

2. ความเตม็ใจและพยายามทีจ่ะ

ทํางานเต็มที่เพ่ือองคการ 

3. ปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการไว 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

1.การเพ่ิมผลผลิต 

2.การขาดงาน 

3.การลาออกจากงาน 

 

 

       ความพึงพอใจในงาน 
1.ลักษณะงาน 
2.โอกาสกาวหนาในงาน 

3.เพ่ือนรวมงาน 

4.ผูบังคับบัญชา 

5.ผลตอบแทน 
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สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลในการทํานายของปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจ

ในงานและความผูกพันตอองคการ ที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน  : กรณีศึกษาของ

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)”   ผูวิจัยไดกาํหนดแนวทางในการต้ังสมมติฐาน ดังน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความ พึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอ ความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม

การปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 สมมติฐานที่ 5 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และ ความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานาย พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) 

  

ขอบเขตของการวิจัย   

งานวิจัยคร้ังน้ี  เปนการ ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลในการทํานายของปจจัย การรับรูวฒันธรรม

องคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่มีตอ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  : กรณีศึกษาของ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) ”   ซึ่งมีกําหนดขอบเขตของ

การศึกษาไวดังน้ี 

 1. ขอบเขตดานประชากร  

     ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนพนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) ในทั่วประเทศ  ซึ่งมี 3 กลุมตําแหนงงาน ไดแก กลุมที่หน่ึง  คือ เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ 

1, 2 กลุมที่สอง   คือ  เจาหนาที่ระดับ 3 / หัวหนาสวน และกลุมที่สาม คือ ผูชวยผูจัดการฝาย / 

ผูเชี่ยวชาญ และ ผูจัดการแผนก / ผูจัดการสาขา /ผูจัดการศูนยฯ / เจาหนาที่ชํานาญการ รวมจํานวน 
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4,017   คน (ขอมูลจํานวนพนักงานจากฝายบุคคลของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด  ณ วันที่ 2 

มีนาคม 2555)   

   2 . ขอบเขตดานเวลาที่ เก็บรวบรวมขอมูล  เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตวันที่  19 เมษายน  2555 

จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  รวมระยะเวลา 14 วัน 

   3. ขอบเขตดานเน้ือหา  

       3.1 การศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Cameron & Attington 

ซึ่งเสนอลักษณะการรับรูวัฒนธรรมองคการ 4 แบบ ไดแก วัฒนธรรมแบบครอบครัว , วัฒนธรรม

แบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา, วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบการตลาด   

       3.2 การศึกษาความพึงพอใจในงาน  ผูวิจัยใชแนวคิดของทฤษฎีสองปจจัยของ Frederic 

Herzberg ซึ่งตามทฤษฎีแลว ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน คือ ปจจัยจูงใจ( Motivation 

Factor ) หรือเรียกวาเกิดความพึงพอใจในงาน สวนปจจัยค้ําจุน ( Hygience Factor ) เปนปจจัยที่

ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน อยางไรก็ตามผูวิจัยคิดวา ปจจัยค้ําจุนนาจะสงผลตอระดับ

ของความพึงพอใจในงาน และมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานหากวาองคการไมสามารถสนับสนุน

ดานปจจัยค้ําจุนแกพนักงานได สรุปแลวผูวิจัยไดเลือกใชแบบวัดความพึงพอใจในงานตามแบบ JDI 

(Job Description Index) ของ Smith(1985) เพื่อเปนตัวแบบในการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในงาน

ของพนักงาน โดยยงัใชพืน้ฐานแนวคดิของ  Frederic Herzberg ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดาน

ลักษณะงาน , ดานโอกาสกาวหนาในงาน , ดานผูบังคับบัญชา , ดานเพือ่นรวมงาน และดาน

ผลตอบแทน 

      3.3 การศึกษาความผูกพันตอองคการ  ผูวิจัยใชแนวคิดของทฤษฎีสองปจจัยของ  ของ 

Lyman W.Porter เปนแนวความคิดทางดานทัศนคติ เปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปน

สวนหนึ่งขององคการ ซึ่งครอบคลุมตัวแปร 3 ดาน ไดแก ความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและ

คานิยมขององคการ, ความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  และความ

ปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

      3.4 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยใชแนวคิดโมเดลพฤติกรรมองคการของ 

Stephen P. Robbins มาเปนแบบแผนในการวัดพฤติกรรมการทํางานของพนักงานรวม 3 ดาน ไดแก 

ดานการเพิ่มผลผลิต  การขาดงาน และการออกจากงาน  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 

ในการหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมถึงระบบ

การทํางานในบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทสรางวัฒนธรรมองคการ และแรงจูงใจในการ

ทํางาน ที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูความไดเปรียบในการ

แขงขันทางธุรกิจประกันภัยและเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไป 

2. สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับผูที่ทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

บริษัทประกันวินาศภัยของไทย และยังใชศึกษาวัฒนธรรมองคการเชิงลึก และความพึง

พอใจในงานที่ชวยสงเสริมความสําเร็จของบริษัทฯ 

 

นิยามศัพท 

องคการ หมายถึง  บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ที่มีสํานักงานใหญต้ังอยู ณ ถนน

รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 

พนักงาน  หมายถึง บุคลากรของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่ปฏิบัติงานประจํา 

อยูในบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ  1 และ 2 , เจาหนาที่ระดับ 3 /หัวหนาสวน 

และกลุมผูชวยผูจัดการฝาย / ผูเชี่ยวชาญ และผูจัดการแผนก / ผูจัดการสาขา / ผูจัดการศูนยฯ / 

เจาหนาที่ชํานาญการ     

เพศ  หมายถึง เพศชายและเพศหญิงของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

อายุ  หมายถึง ระยะเวลาอายุนับต้ังแตปเกิดจนถึงปที่ตอบแบบสอบถามของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะในการใชชีวิตของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

ไดแก โสด หรือ สมรส  

ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ไดรับในปจจุบันของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ตาํแหนงงาน หมายถึง ระดับตําแหนงหนาที่ปจจุบันในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)   แบงไดเปน  เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ  1 -2, เจาหนาที่

ระดับ 3 /หัวหนาสวน และกลุมผูชวยผูจัดการฝาย / ผูเชี่ยวชาญ และผูจัดการแผนก / ผูจัดการสาขา / 

ผูจัดการศูนยฯ / เจาหนาที่ชํานาญการ     

ระยะเวลาการทํางาน  หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตเร่ิมเขาทํางานเปนพนักงานของบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จนถึงปปจจุบันที่ตอบแบบสอบถาม 
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รายไดตอเดือน  หมายถึง  รายไดสุทธิทั้งหมดที่ไดรับแตละเดือนของพนักงานของบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  สภาพที่พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) รับรูถึงลักษณะของการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน หรือพัฒนานวัตกรรมภายในองคการของ

ตนที่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรม การกระทําและความคาดหวังของตน 

วฒันธรรมแบบครอบครัว  หมายถึง  ลักษณะของวัฒนธรรม ในบริษทัฯ ทีเ่นนใหพนักงาน

บริษัทฯ วิริยะประกันภัย  จํากัด (มหาชน) รักสามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทํางานรวมกัน

และหวงใยตอกัน เหมือนญาติมิตร  

วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา   หมายถึง ลักษณะของวัฒนธรรม ในบริษัทฯทีเ่นนให

พนักงานบริษัทฯ วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความคิดริเร่ิม และอิสระ ในการทํางาน มุง

แสวงหาโอกาสหรือสรางสิ่งใหม ๆ เพื่อความกาวหนาให บริษัทฯ กลายอมรับความเสี่ยงเพื่อการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

วฒันธรรมแบบราชการ  หมายถึง   ลักษณะวัฒนธรรม ในบริษัทฯที่เนนรูปแบบการติดตอ

ประสานงานสื่อสารและสั่งการอยางเปนทางการ มีระเบียบหรือขอบังคับการปฏิบัติงานตาง ๆ 

กําหนดไวอยางชัดเจน ตองใสใจและปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนตางๆ ของบริษัทวิริยะประกันภัย

จํากัด (มหาชน) 

วฒันธรรมแบบการตลาด   หมายถึง ลักษณะของวัฒนธรรม ในบริษัทฯที่เนนผลสําเร็จของ

การปฏิบัติงานสูง มีบรรยากาศของการแขงขันในการทํางาน ภายในบริษัทฯ วิริยะประกันภัย  จํากัด 

(มหาชน) 

ความพึงพอใจในงาน  คือ  ความรูสึกหรือทัศนคติของพนักงานวิริยะประกันภัยจํากัด 

(มหาชน) ที่มีตองานที่ปฏิบัติ โดยแบงเปน 5 ดาน คือ ดานลักษณะงาน , ดานโอกาสกาวหนา , ดาน

ผูบังคับบัญชา, ดานเพือ่นรวมงาน และดานผลตอบแทน 

ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน หมายถึง ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบอยูใน

ปจจุบันของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด (มหาชน)  ที่มองเห็นวาเปนงานที่นาสนใจ มี

คุณคา ทาทายตอความสามารถ และรูสึกภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจในงานดานโอกาสกาวหนาในงาน หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย  จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับโอกาสที่ดีในการเลื่อนตําแหนง โดยการพิจารณา

เลื่อนตําแหนงนั้นถูกพิจารณาตามความสามารถ และความยุติธรรม 
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ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย  จํากัด (มหาชน) ที่มีตอผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนางานโดยตรง ซึ่งเกิดจากการที่

ผูบังคับบัญชาไดแสดงบทบาทในการบังคับบัญชาอยางเหมาะสม  

ความพงึพอใจในงานดานเพือ่นรวมงาน หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอบรรยากาศของการทํางานเปนทีมที่ดี ชวยเหลือและรับผิดชอบซึ่ง

กันและกัน 

ความพึงพอใจในงานดานผลตอบแทน หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่มีตอรายไดที่ไดรับเปนคาตอบแทนจากการทํางาน  

ความผูกพันตอองคการ  หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย  จํากัด (มหาชน) ที่มีตอบริษัทฯพิจารณาไดจาก 3 ดานคือความเชื่อมั่นและยอมรับตอ

เปาหมาย และคานิยมขององคการ , ความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อ

บริษัทฯและความปราถนาอยางแรงกลาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ 

   พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  หมายถึง การกระทํา การประพฤติปฏิบัติ หรือกิจกรรมตางๆ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ที่เกี่ยวของในการทํางาน ประกอบดวย ดานการ

เพิ่มผลผลิต, ดานการขาดงาน และดานการลาออกจากงาน  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลในการทํานายของปจจัย การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความ

พึงพอใจในงาน และ ความผูกพันตอองคการ ที่มีตอ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน  : 

กรณีศึกษาของ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) ”  ผูวิจัยไดคนควาและวิเคราะหภายใต

เอกสาร กรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวัฒนธรรมองคการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวความคิดเก่ียวกับการรับรู 
ความหมายของการรับรู 
ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับการรับรู (Perception) ไวตาง ๆ ดังน้ี 

ชิตาภา สุขพลํา (2548) ไดใหความหมายการรับรูวา เปนกระบวนการในการรับประมวลผล  

และตีความ  ซึ่งเปนอาการตอบสนอง  (Response) ตอสิ่งเรา  (Stimulus) ที่อยูรอบตัว  เพื่อประเมินคา

ตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมตอสิ่งน้ันอยางใดอยางหน่ึง  โดยการรับรูเปนเร่ืองของปจเจกบุคคล  

การรับรูจะเปนแนวกําหนดพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางกันของบุคคล 

รังสรรค ประเสริฐศรี  (2548) กลาววา การรับรู  (Perception) เปนกระบวนการซึ่งบุคคลมี

การเลอืกสรร(Select) จัดระเบียบ (Organize) และ ตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน (Stimulate) 

หรือขอมูลที่ไดรับ  โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งหา  คือ (1) ไดเห็น (Sight) (2) ไดยิน (Hearing)      

(3) ไดกลิ่น (Smell) (4) ไดลิ้มรส  (Taste) (5) ไดสัมผัส (Touch) หรือเปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัด

ระเบียบและตีความสิ่งที่สัมผัสเพื่อใหความหมายของสภาพแวดลอม 
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ยดุา รักไทย และคณะ (2543) กลาวถึงการรับรูวา  เราจะไมสามารถชวยใหอีกฝายรับมือกับ

ความจริง โดยเฉพาะความจริงที่ไมนาฟงได ถาเราไมแสดงออกถึงการรับรูในความรูสึกของเขาและ

ผลกระทบที่เขาไดรับ การรับรูของเรานั้นจะชวยลดความรุนแรงของผลกระทบจากคําพูดของเราได 

รัชดา อุดมวิทิต (2540) ไดสรุปวา  การรับรู  หมายถึง การตีความหมายตอสิ่งเราตาง  ๆ ที่

บุคคลไดประสบโดยผานประสาทสัมผัสวา สิ่งน้ันเปนอยางไร 

รัจนี นพเกตุ (2539) ไดใหความหมายไววา  การรับรู  หมายถึง กระบวนการประมวลและ

ตีความขอมูลตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเราที่ไดจากการรูสึก 

นวลศริิ  เปาโรหิตย  (2532) ใหความหมายไววา  การรับรู  หมายถึง  ขบวนการแปล

ความหมายสิ่งเราที่เขามากระทบประสาทสัมผัสของเรา  และการแปลความหมายอยางไรนั้น  ขึ้นอยู

กับประสบการณในอดีต และสภาพจิตใจในปจจุบนั เปนการสรางความหมายเกี่ยวกับโลกภายนอก

ใหกบัตัวเราเอง 

วนิดา เสนีเศรษฐ  และ ชอบ อินทรประเสริฐกุล  (2530) ไดใหความหมายไววา  การรับรู

หมายถึงกระบวนการที่บุคคลไดรับแลวทําการตีความ และมีปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเรา 

เทพพนม เมืองแมน  และ สวิง สวุรรณ (2540) ไดกลาววา  การรับรู  หมายถึง กระบวนการ

ในการเลอืกรับ จัดระเบียบ และการแปลความหมายของสิ่งเราที่บุคคลพบเห็น 

 ศริวิรรณ เสรีรตัน และคนอ่ืนๆ  (2541: 87) กลาววา การรับรู  เปนกระบวนการซึ่งบุคคล

ไดรับและตีความหมายขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมขององคกร การรับรูในสถานการณของ 

พนักงานจะถือเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน 

Mowen and Minor (1998 อางอิงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535) ไดใหความหมายไววา  

การรับรู  หมายถึง  กระบวนการที่บุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสาร  ต้ังใจรับขอมูลน้ันและทําความ

เขาใจความหมาย   

Zimbardo & Gerrig (1999: 141) กลาววา การรับรู  เปนกระบวนการแปลความของขอมูล

จากการรับสัมผัสสิ่งตาง ๆ ภายนอกที่อยูรอบตัวโดยแปลเปนความเขาใจ 

จากความหมายของการรับรูที่กลาวมา  ผูวิจัยสรุปไดวา จากที่กลาวมาขางตนจึงพอสรุปได

วา การรับรู(Perception) นับวาเปนสิ่งสําคัญมากเพราะการับรูคือการที่บุคคลไดรับขาวสารขอมูล

ตางๆ จากสิ่งแวดลอมรอบๆตัว  และมีการวิเคราะหตีความ  ขาวสารขอมูลน้ัน  จนเกิดความเขาใจใน

ขาวสารขอมูลน้ัน  ซึ่งหากมีการรับรูบทบาทหนาที่ของตนอยางถูกตองแลวก็จะสามารถปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหองคกรบรรลุเปาหมายในที่สุด 

 

 



  

12 

กระบวนการรับรู 

อรุณ รักธรรม (2535) การรับรู (Perception) คือ กระบวนการที่บุคคลไดรับขาวสารขอมูล 

จากสิ่งที่แวดลอมรอบตัว และมีการวิเคราะหตีความขาวสารขอมูลนั้น จนเกิดความเขาใจในขาวสาร 

ขอมูลน้ันอยางใดอยางหน่ึง เราอาจเขยีนเปนแผนผังได ดังน้ี 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู 

ที่มา : การพัฒนาและการฝกอบรมบุคลากร, อรุณ รักธรรม (2535) 

 

การวิเคราะหตีความเพื่อทําความเขาใจในขาวสารขอมูลที่ไดรับนั้น  บุคคลจะอาศัยขอมูลที่

ไดรับในปจจุบัน ประกอบกับสิ่งที่เคยรับรูไวจากในอดีตและเก็บไวในความทรงจํา  ตลอดจนความ

คาดหวังของบุคคลตอสิ่งที่จะเกดิขึน้ในอนาคตดวย 

การรับรูของบุคคล ขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ 

1. สิ่งเราภายนอก  (External Stimuli) หมายถึง  ลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งเราที่มา

กระทบประสาทสัมผัสของบุคคล เชน สีสัน ขนาด ความแปลกใหม 

2. สิ่งเราภายใน  (Internal Stimuli) หมายถึง ความสนใจ  ความคิด ความตองการ  แรงจูงใจ

การคาดหวัง  ที่มีอยูในจิตใจของบุคคลในขณะที่มีการรับสัมผัสเกิดขึ้น  เชน แมลูกออนจะรับรูเสียง

รองของลูกไดดีกวาเสียงอ่ืนๆ 

จําเนียร ชวงโชติ (2532) กลาววา กระบวนการรับรูจะเกิดขึ้นตองประกอบไปดวย 

1. อาการสัมผัส  หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสสิ่งเรา  หรือ สิ่งเราที่ผานเขามากระทบ

อวัยวะรับสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว 

2. การแปลความหมายจากอาการสัมผัส สวนสําคัญที่จะชวยใหการแปลความหมายดี 

หรือ ถูกตองเพียงใดน้ันตองอาศัย 

2.1 สติปญญา หรือความฉลาด 

2.2 การสังเกตพิจารณา 

2.3 ความสนใจและความต้ังใจ 

2.4 คุณภาพของจิตใจในขณะน้ัน 

 

ส่ิงเรา 
การรับสัมผัสดวย

ประสาทสัมผัส 
สมองตคีวาม เกิดการรับรู 
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3. ความรูเดิม หรือประสบการณเดิม ซึ่งไดแก ความคิด ความรู และการกระทําที่เคยปรากฏ

มาแลวในอดีต  มีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความ  หรือแปลความหมายของการสัมผัสได

แจมชัด ความรูเดิม  หรือประสบการณเดิมที่ไดสะสมไวสําหรับชวยในการแปลความหมายไดดีน้ัน

จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1 ตองมีปริมาณมาก กลาวคือ รูหลายอยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ไดสะดวกและ

ถูกตองดี 

3.2 เปนความรูที่แนนอน ถูกตอง และชดัเจน 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

 ความหมายของวัฒนธรรมองคการ  มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ

วัฒนธรรมองคการไวหลายทัศนะ สามารถสรุปได ดังนี้ 

 วันทนา กอวัฒนสกลุ ( 2539: 17) กลาววา วัฒนธรรมองคการ เปนเร่ืองของความเชื่อ 

ทัศนคติ คานิยม และวิถีชีวิตของคนที่อยูรวมกัน และสงผลออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของคน

ในองคการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ( 2542: 294) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา 

หมายถึงขอสมมติ คานิยม ประเพณี และพฤติกรรม ซึ่งกําหนดการกระทําของบุคคลภายในองคการ 

ประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ ซึ่งมีผลกระทบตอหนาที่การ

จัดการในองคการ 

 สนุทร วงศไวศยวรรณ (2540: 11) ไดใหคํานิยามวัฒนธรรมองคการวาเปนสิ่งตางๆอัน

ประกอบดวย  สิ่งประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ ความ

เขาใจ และขอสมมติพื้นฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคการ 

สมยศ นาวีการ (2540) ไดกลาวไววา  วัฒนธรรมองคการ  คือ คานิยมหรือบรรทัดฐานที่

ยอมรับและยึดถือรวมกัน  โดยสมาชิกขององคการที่ถือไดวาเปนผูวางรากฐานของระบบการ

บริหารงานและแนวทางการปฏิบัติใหแกพนักงานและผูบริหาร  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีกลาวไดวาเปน

วัฒนธรรมองคการ และคานิยมรวมกันของวัฒนธรรมองคการจะเรียกรองความสนใจตอสิ่งที่สําคัญ

และนําไปสูการวางแบบแผนของพฤติกรรมที่กลายเปนบรรทัดฐานในการกระทําสิ่งตางๆภายใน

องคการ 

 Robbins (1994, p.467) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา หมายถึง ระบบของ

ความหมายรวมกันที่เกิดจากสมาชิกขององคการ ทําใหสามารถแยกความแตกตางขององคการหนึ่ง

ออกจากองคการอ่ืนๆ ได 
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 Hofstede (1997, p.180) ไดใหคํานิยามวัฒนธรรมองคการวา เปนแบบแผนความคิด

ความรูสึกของสมาชิกที่ไดรับการกําหนดรวมกันภายในองคการ ซึ่งมีผลใหสมาชิกขององคการนั้น

แตกตางไปจากสมาชิกขององคการอ่ืน 

 Cherrington (1994, p.473) ใหความหมายวัฒนธรรมองคการวา หมายถึง คานิยม  พื้นฐาน

ขององคการเกี่ยวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง รวมถึงสิ่งตางๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติ โดยจะมี

การสืบทอดไปยังสมาชิกใหมขององคการ 

 จากความหมายของวัฒนธรรมองคการที่กลาวมาแลว พบวามีผูใหนิยามแตกตางกันออกไป 

ซึ่ง โดยสรุปแลวจะเห็นวาในการใหนยิามวัฒนธรรมองคการ โดยมากจะกลาวถงึสวนประกอบ

ตางๆ ดังน้ี 

 1. กลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ เชน เปนวิถีชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม 

ขอสมมติพื้นฐาน และความหมายรวมกัน เปนตน 

 2. เปนการยึดถือปฏิบัติรวมกันภายในองคการ 

 3. มีการถายทอดไปยังสมาชิกโดยวิธีตางๆ 

 ดังนั้นผูวิจัยขอสรุปความหมายโดยรวมของ วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แบบแผน คานิยม  

ที่กําหนดรูปแบบการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอความสําเร็จขององคกร

อยางหลีกเลี่ยงไมไดดังที่  Cameron and Ettington (1988) กลาววา  ประสิทธิภาพขององคกรมี

ความสัมพันธโดยตรงกับความเขมแข็งและความสอดคลองทางวัฒนธรรม  ในเมื่อความเขมแข็งทาง

วัฒนธรรม หมายถงึ  การมพีลงัทางวัฒนธรรมทีจ่ะผลกัดันใหเกดิความเชือ่ไปในแนวเดียวกนัและ

ความสอดคลองทางวัฒนธรรม  หมายถึง ความเขากันไดและความมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ของ

องคประกอบทางวัฒนธรรม  และ Schein (1992:12) สรุปวาวัฒนธรรมองคการวา หมายถึง คานิยม 

ความเชื่อ  ฐานคติ  การรับรู  บรรทัดฐาน และแบบแผนของพฤติกรรม  ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถ

มองเห็น (Unseen) หรือ ไมสามารถสังเกตได  (Unobservable) แตแสดงออกมาเปนกิจกรรมตาง  ๆ

ขององคการที่สามารถมองเห็นและสังเกตไดที่พบเห็นทั่วไปในองคการโดยกลุมพนักงานเรียนรู

รวมกัน เพื่อแกไขปญหา  ใชปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอกและสรางความรวมมือภายใน

องคการ เมื่อองคการนําแบบแผนน้ีไปใชสําหรับแกปญหาไดแลว  ยังถายทอดไปยังสมาชิกใหมของ

องคการ  เพื่อใหรูสึก  คิด และแกไขปญหาไดถูกตองดังที่พนักงานไดปฏิบัติกันมา  และทาํให

มองเห็นแนวทางที่ทําใหองคการบรรลุเปาหมาย  

 วิวัฒนาการของวัฒนธรรมองคการ  

 สมยศ  นาวีการ (2546:122-123) สรุปไดวา  รากฐานของวัฒนธรรมองคการจะสะทอนให

เห็นคานิยมและความเชื่อของผูกอต้ังของพวกเขา  แตวัฒนธรรมจะถูกปรับปรุงเมื่อสภาพแวดลอม
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เปลี่ยนแปลงไป  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมจะทําใหวัฒนธรรมองคการบางอยางลาสมัยไป  

และแมแตไรประโยชนไปเลย  รากฐานใหมของวัฒนธรรมจะตองถูกเพิ่มเขามาเมื่อรากฐานเกาถูก

ละทิ้งไปเพื่อที่จะรักษาความสําเร็จของพวกเขาเอาไว ตามภาพประกอบ  2.2 วัฒนธรรมองคการ

อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการสะทอนใหเห็นอิทธิพลของผูนําแบบแปรสภาพ  นอกเหนือไปจากผู

กอต้ังดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 วิวัฒนาการของวัฒนธรรมองคการ 

ที่มา : พฤติกรรมองคการ, สมยศ นาวีการ, 2546, หนา122-123 

 

 ผลกระทบของวัฒนธรรมตอกลยุทธ   

 สมยศ  นาวีการ(2546 : 124) กลาววาวัฒนธรรมองคการอาจสนับสนุนหรือขัดขวางการ

ดําเนินกลยุทธของบริษัทได  เพราะวาวัฒนธรรมจะสะทอนอดีต  การปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

จะตองเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  สิ่งที่สําคัญคือ  การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ

จะตองตามมาดวยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สอดคลองกัน มิฉะน้ันแลวกลยุทธจะลมเหลว 

 Edgar, H,Chein  นักวิจัยทางการบริหาร(1970 อางอิงในสมยศ นาวีการ,2546,หนา119-135)  

ไดชี้ใหเห็นวาบริษัทที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมอาจจะกําหนดกลยุทธใหมขึ้นมา

ที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการเงิน ผลิตภัณฑหรือการตลาด แตกลยุทธจะไมถูกดําเนินการเพราะวา

กลยุทธตองการ “สมมติฐานคานิยม และวิธีการทํางานใหม ” ที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมองคการ

เดิม องคการสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธและโครงสรางของพวกเขาได แตจะพบวาพนักงานหัน

กลับไปสูวิธีการดําเนินงานกอนหนานี้ของพวกเขาไดถาพวกเขาไมยอมเผชิญหนากับสมมติฐาน

ตามรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขา 

ความเช่ือ คานิยม และสมมติฐานของผูกอตั้ง 

การปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอมตลอดเวลา 

วัฒนธรรมองคการปจจุบัน 

อิทธิพลของผูนําแบบ

ปลุกเรา 
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 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ 

ความสําคัญของวัฒนธรรมองคการตอปจจัยเงื่อนไขตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดแบบ

แผน และลักษณะการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคการในระดับบุคคล และองคการของ 

Pheysey (1993) มีดังน้ี 

1. วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง  (Culture and Change) เนนการเปลี่ยนแปลงปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ  อุดมการณ  และเปาหมายตางๆของสังคม  ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกี่ยว

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม  กลาวคือ  การทําความเขาใจในลักษณะของ

วัฒนธรรมองคการของแตละองคการที่มีความแตกตางกัน  ควรพิจารณาถึงลําดับการพัฒนาการของ

วัฒนธรรมองคการดวยโดยพิจารณาถึงความสอดคลองของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกองคการ ซึ่งพัฒนาการของวัฒนธรรมองคการนั้นมีหลายระดับและแตละระดับ

ก็มีสาระหนาที่และนําไปสูการพัฒนาที่แตกตางกันดวย  ซึ่งจะเห็นไดวาการรับรูถึงกลไกการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ การนําไปสูการพัฒนาองคการที่เหมาะสมและสอดคลองกันตอไป 

2. วัฒนธรรมองคการกับการควบคุม  (Culture and Control) การควบคุมไดมีการจําแนกไว  

2 ลักษณะ คือ การควบคุมปกติทั่วไป  (Regulation Control) เปนการควบคุมที่มีอิทธิพลมาจาก

สภาพแวดลอมภายนอก เพื่อเปนแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานขององคการ ลักษณะตอมา

คือ การควบคุมโดยการรับรูหรือการทําความเขาใจ  (Appreciation Control ) เปนมาตรการในการ

สรางวัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนและมุงเนนความสําเร็จในงาน  โดยการคดัเลอืกและจําแนก

คานิยมที่สอดคลองกับองคการ ทั้งน้ี เพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเหน่ียวร้ัง และกําหนดทิศทางการ 

ประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคการ 

3. วัฒนธรรมกับการออกแบบองคการ  (Culture and Organization Design) คือการ

สรางสรรคเชิงโครงสรางขององคการที่จะดําเนินการกําหนดกิจกรรม  อํานาจหนาที่  การตัดสนิใจ  

และรูปแบบความสัมพันธของงาน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 

4. วัฒนธรรมกับการออกแบบงาน  (Culture and Job Design) เปนกระบวนการนําไปสูการ

ออกแบบงานที่สอดคลองกับผูปฏิบัติงาน  เพื่อกอใหเกิดผลผลิตสูงสุด  ซึ่งอาจกลาวไดวาการ

ออกแบบงานที่ชัดเจนและรัดกุมจะทําใหการปฏิบัติงานงายขึ้น  (Simplification) และในเร่ืองของ

การขยายงาน  (Job Enlargement) กลายเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการทํางานของสมาชิก

ในองคการ 

5. วัฒนธรรมกับการจูงใจ  (Culture and Motivation) การที่จะสามารถจูงใจไดน้ันเกิดจาก

การตอบสนองที่แตกตางกัน  ดังน้ัน วัฒนธรรมจะถูกกําหนดหรือไดรับอิทธิพลจากลักษณะการจูง

ใจ 2 ลักษณะหลัก คือ การจูงใจภายนอก และการจูงใจภายใน 
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6. วัฒนธรรมกบัการตัดสนิใจ  (Culture and Decision Making) จากสภาวะแวดลอมที่

แตกตางกันของแตละองคการ ดังน้ันระดับการตัดสนิใจในการแกปญหา  จึงบงบอกถึงอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ และบทบาทของสมาชิกในองคการ ซึง่กระบวนการตัดสนิใจน้ี ยอมเปนปจจัยหน่ึง

ในการวางรูปแบบการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคการ 

7. วัฒนธรรมกับพฤติกรรมกลุม  (Culture and Group Behavior) พฤติกรรมของการทํางาน

ของแตละองคการจะมีลักษณะ  และวิถีทางการประพฤติปฏิบัติน้ัน  ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะบุคคล

ของสมาชิกในกลุม ประเภทของงาน  และกลุมพลวัตร  (Group Dynamic) ซึ่งรูปแบบ  หรือแบบแผน

ตางๆ น้ัน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ 

8. วัฒนธรรม  ภาวะผูนําและการจัดการ  (Culture, Leadership and Management) บทบาท

ของผูนํามีสวนผลักดันในการกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซึ่ง

ลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกันในแตละองคการสงผลใหมีการจัดการที่มีความแตกตางกันไปดวย

รวมถึงทิศทางของคานิยม ปทัสถานที่สมาชิกในองคการยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

9. วัฒนธรรมกับการพัฒนาองคการ  (Culture and Organization Development) องคการมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการ

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นการพัฒนาองคการจึงเปนมาตรการในการกําหนด  เปลีย่นแปลงและ

พัฒนารูปแบบพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่

จะเกิดขึ้น 

วัฒนธรรมองคการ  ถือเปนคุณคาที่ยึดเหน่ียวสมาชิกไวดวยกันทําใหสมาชิกเกิดความ

เชื่อมั่นในองคการและทุมเทพลังกายพลังใจใ หกับองคการอยางเต็มที่  ซึ่งกระบวนการน้ีจะเร่ิมจาก

ตัวบุคคล  อาจเปนผูนําหรือผูที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในองคการน้ันโดยบุคคลเหลาน้ีคิดคนหรือมี

แนวคดิถงึวิธกีารหรือวัฒนธรรมใหมๆ  จากน้ันก็จะเกิดกลุมแนวรวมหรือการถายทอดการรับรู  จน

กลายเปนความเชื่อหรือคานิยมที่กลุมแนวรวมไดสรางขึ้น  แลวก็จะถูกเผยแพรใหเปนที่ยอมรับโดย

ทั่วกันในกลุมสมาชิกขององคการ  น่ันก็ถือเปนวัฒนธรรมองคการขององคการน้ันๆ  และในการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการนั้น วัฒนธรรมองคการถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดกลยุทธและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกในองคการ 

 

 สวนผสมของวัฒนธรรมองคการ 

 ตามแนวความคิดของ Deal และ Kennedy (1982 อางอิงในสมยศ นาวีการ, 2546, หนา 119-

135) “การดํารงอยูอยางแทจริง” ของบริษัทจะอยู “ภายในหัวใจและจิตใจของพนักงานของพวกเขา ”
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วัฒนธรรมองคการจะหมายถึงการผสมผสานของคานิยม เร่ืองราว วีรบุรุษ และงานพิธีที่มี

ความหมายอยางมากตอบุคคลที่ทํางานอยูภายในองคการ 

 คานิยม ( Values) หมายถึง สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดตอเรา คานิยมจะเปนมาตรฐานที่มี

อิทธิพลเกือบทุกดานของชีวิตเรา การใชดุลยพินิจทางศีลธรรมของเรา การตอบสนองของเราตอ

บุคคลอ่ืน ความผูกพันของเราตอเปาหมายขององคการ คานิยมที่เขมแข็งจะทําใหพนักงานรูวาพวก

เขาถูกคาดหวังใหปฏิบัติอยางไร และการกระทําอะไรจะถูกยอมรับ โดยทั่วไป คานิยมขององคการ

จะมีคุณลักษณะสามประการ คือ หนึ่ง คานิยมยืนยันเพื่อบางสิ่งบางอยางที่สําคัญภายในองคการ 

สอง ผูบริหารจะเปลี่ยนแปลงและสื่อสารคานิยมไปยังสมาชิกขององคการและ สาม สมาชิกทุกคน

ขององคการจะรับรูรวมกันภายในคานิยมของสภาพแวดลอมขององคการ 

 คานิยมอาจจะถูกพิจารณาวาเปนหนาที่หรือวาดีเดน คานิยมที่มุงหนาที่จะชี้ใหเห็นวา 

สมาชิกขององคการควรจะดําเนินงานของพวกเขาอยางไร พวกเขาจะตองใหบริการระดับไหน หรือ

คุณภาพของสินคาที่คาดหมายไว คานิยมที่มุงความดีเดนจะมุงความเชี่ยวชาญของหนวยธุรกิจ การ

สรรหาผูบริหารระดับสูงที่เชี่ยวชาญ และการสงเสริมบริษัทตอสาธารณชน ลวนแตเปนการสราง

คานิยมที่มุงความดีเดน การสรางคานิยมรวมจะเปนกุญแจที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาวัฒนธรรม

องคการที่เขมแข็ง คานิยมจะเปนแกนของวัฒนธรรมองคการทุกองคการ ในฐานะที่เปนหัวใจ

ปรัชญาของบริษัท เพื่อการบริหารที่เปนเลิศ คานิยมจะสรางความรูสึกของทิศทางรวมแกพนักงาน

ทุกคนและใหแนวทางแกพฤติกรรมประจําวันของพวกเขา โดยขอเท็จจริงเราเชื่อวาบริษัทจะบรรลุ

ความสําเร็จอยูบอยคร้ัง เนื่องจากพนักงานของพวกเขาผูกพัน ยึดเอาและดําเนินตามคานิยมของ

องคการ 

 เร่ืองราว ( Stories) จะเปนสวนผสมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของวัฒนธรรมขององคการ 

เร่ืองราวหรือเกร็ดเล็กๆ นอยๆ จะมีพลังภายในการถายทอดวัฒนธรรม เพราะวาเร่ืองราวจะคลายกับ

แผนที่ที่ชวยใหบุคคลรูวาสิ่งตางๆถูกกระทําอยางไร เร่ืองราวจะเปนการบรรยายที่ถูกเลาซ้ํา 

ทามกลางพนักงาน และโดยปรกติจะอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง 

 วีรบุรุษ (Heroes) จะเปนแบบจําลองบทบาทของบริษัทภายในการดําเนินงาน การแสดงให

เห็นคุณลักษณะและการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู พวกเขาจะแสดงใหเห็นคุณลักษณะ 

และการสนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู พวกเขาจะแสดงใหเห็นคุณลักษณะและการ

สนับสนุนวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู พวกเขาจะแสดงใหเห็นจุดเดนของคานิยมที่บริษัทตองการ

เสริมแรงดวย “วีรบุรุษคือนักจูงใจที่ยิ่งใหญ ผูวิเศษ บุคคลที่ทุกคนตองพึ่งพาเมื่อความยุงยากได

เกิดขึ้น” เรามักจะพบวา วีรบุรุษเปนพระเอกของเร่ืองราวที่ถายทอดกันภายในองคการ เชน โทมัส 

วัตสัน ณ ไอบีเอ็ม, สตีเวน จ็อบ ณ แอปเปลคอมพิวเตอร, วิลเลียม พาลีย ณ ซีบีเอส และลีไอเอ คอค
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คา ณ ไครสเลอร ตางเปนบุคคลที่โดดเดน และมีคุณสมบัติของวีรบุรุษของเร่ืองราวที่ถูกบอกเลากัน

ภายในบริษัทของพวกเขา แมแตภายหลังที่พวกเขาไดลวงลับไปแลว 

 พิธีและงานพิธี ( Rituals and Ceremonies) สวนผสมอยางสุดทายของวัฒนธรรมองคการ 

คือ พิธีและงานพิธีที่เปนสัญญาณภายนอกของสิ่งที่องคการใหคุณคา เหมือนกับสัญลักษณพิธีจะ

เปนแนวทางของพฤติกรรมภายในชีวิตองคการประจําวัน พิธีอาจจะมีทั้งระเบียบวิธีการประเมินผล

และการใหรางวัล การประชุมพนักงานเปนประจํา การเลี้ยงอําลา การจัดสรรที่จอดรถยนต และการ

จัดตารางเวลาการทํางาน งานพิธีจะคลายคลึงกับพิธี แตจะเปนการแสดงที่ละเอียดกวาที่เกิดขึ้นไม

บอยคร้ัง การฟงคําปราศรัย และการเลี้ยงมอบรางวัล ตางเปนตัวอยางของงานพิธี ดวยพิธีและงาน

พิธีผูมีสวนรวมสามารถปลูกฝงความเขาใจและความเชื่อวาเปนสิ่งที่สําคัญตอวัฒนธรรมองคการ

โดยการเฉลิมฉลองดวยกัน 

 จากองคการประกอบของความหมายขางตนที่ไดกลาวมา  ผูวิจัย จึงสรุปไดวา วัฒนธรรม

องคการ หมายถึงคานิยม ความเชื่อ ความเขาใจ และพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคการที่ยึดถือ

ปฏิบัติรวมกัน และมีการถายทอดสูสมาชิกใหมขององคการ  

  

การประเมินลักษณะวัฒนธรรมองคการ 

 Robbins (2002 , p. 58-59) กลาวไววาผลจากการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคการมี

องคประกอบที่เปนสาระสําคัญอยู 7 ดานดวยกัน ซึ่งในแตละดานจะบอกลักษณะในดานน้ัน ต้ังแต

ระดับตํ่าไปสูง   การใชองคประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมองคการทั้ง 7 ดานน้ีในการประเมนิ

องคการจะทําใหเห็นภาพของวัฒนธรรมองคการซึ่งองคประกอบเหลานี้จะแสดงถึงรูปแบบและ

บุคลิกภาพ  ลักษณะขององคการและวิถีที่สมาชิกในองคการถือปฏิบัติอยูเชนเดียวกันกับการบงบอก

ลักษณะวัฒนธรรมองคการโดยการใชคาเขาสูศูนยกลาง ซึ่งตองมีการระบุพิสัยในดานตาง  ๆ และทาํ

การประเมินวาลักษณะวัฒนธรรมองคการใดที่มีการยึดถืออยางแข็งแกรง  และมีการกระทํารวมกัน

อยางกวางขวาง  สําหรับองคการในสหรัฐอเมริกา  O’Reilly, Chatman & Caldwell (1991) ไดพฒันา

เคร่ืองมือสําหรับบงชี้ลักษณะวัฒนธรรมองคการใน  7 ดาน ซึ่งเรียกวาโครงรางวัฒนธรรมองคการ  

(Organizational Culture Profile) ซึ่งประกอบไปดวย 

 1. วัฒนธรรมที่เนนรายละเอียด  หมายถึงระดับความคาดหวังทีมีตอพนักงานในดานการ

แสดงออกถึงความถูกตอง แมนยาํ การวิเคราะห ตลอดจนการเอาใจใสในรายละเอียดของงาน  

 2. วัฒนธรรมที่เนนผลงาน  (Outcome Orientation) หมายถึง  ระดับของการที่องคการให

ความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานมากกวาทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน 
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 3. วัฒนธรรมที่เนนบุคลากร  (People Orientation) หมายถึง ระดับของการนําเอาผลกระทบ

ตอพนักงานภายในองคการมาใชในการพิจารณาตัดสินใจในระดับการบริหาร 

 4. วัฒนธรรมที่เนนการปฏิบัติงานเปนทีม  (Team Orientation) หมายถึง  ระดับของการ

บริหารการจัดการในลักษณะของการทํางานเปนทีมมากกวาการใหความสําคัญในดานบุคคล 

 5. วัฒนธรรมที่เนนการแขงขันและการเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ  (Aggressiveness) หมายถึง 

การที่องคการมีการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมทางธุรกิจที่มุงไปสูการเอาชนะคูแขงขันทางธุรกิจอยาง

เอาจริงเอาจัง ตลอดจนสรางใหมีสภาพการแขงขันในการปฏิบัติงานในองคการมากกวาการทํางาน

แบบประสานความรวมมือ 

 6. วัฒนธรรมที่เนนความมั่นคง  (Stability) หมายถึงระดับของการตัดสินใจและวิถีปฏิบัติ

ขององคการที่ใหความสําคัญตอการรักษาสถานภาพขององคการ 

 7. วัฒนธรรมที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง  (Innovation and Risk Taking)

หมายถึงระดับของการที่พนักงานไดรับการกระตุนและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง  เปลีย่นแปลง  

และการยอมรับความเสี่ยง   

 ซึ่งลักษณะโครงรางของวัฒนธรรมองคการทั้ง  7 ดานน้ี ไดมีการใชจัดการสําหรับบงบอก

ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในอุตสาหกรรมตาง ๆ ตลอดจนองคการระหวางประเทศในประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยางกวางขวาง  ภายหลังโครงรางวัฒนธรรมองคกรไดมีการปรับปรุงสําหรับใชเปน

เคร่ืองมือในการประเมินวัฒนธรรมองคกรตามลักษณะดังกลาวทั้  7 ดาน โดยการใหกลุมตัวอยางที่

เปนตัวแทนประชากรขององคกรนั้นๆ  ตอบแบบสอบถามดานโครงรางวัฒนธรรมองคกร  จะชวย

ใหทราบถึงทัศนะตางๆที่มีตอวัฒนธรรมองคกร  
 เดิมโครงรางวัฒนธรรมองคการไดพัฒนาขึ้นมาสําหรับการประเมินความสอดคลอง

ระหวางบุคคลและคุณคาขององคการ  โดย O’Reilly, Chatman & Caldwell(1991) ไดทําการศึกษา

ผูตรวจสอบระดับเร่ิมตน  (Entry Level Auditor) จํานวน 171 ตัวอยาง สําหรับองคการดานบัญชีใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวาการจางงานที่ไดบุคคลที่มีประสิทธิภาพต้ังแตเร่ิมแรกจะมี

ความสัมพันธกับองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว  และผูที่ถูกจางงานที่มี

ความสามารถจะมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในองคการ และอยูกับองคการอยางยาวนาน 

 รูปแบบของวัฒนธรรมองคการถึงในปจจุบัน 

 Robbins  & Coulter ( 2002,อางอิงใน  วิรัช สงวนวงศวาน , 2550,หนา 30)  กลาววาใน

ปจจุบันธุรกิจจํานวนมากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานหรือวัฒนธรรมขององคการใหม

ใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ เชน Nordstrom รานคาปลีกที่มีสาขาจํานวนมาก หันมาเนน

ความใสใจกับลูกคา (Customers) มากขึ้น Nike เนนนวัตกรรม (Innovations) ในเทคโนโลยีการผลิต
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รองเทา Tom’s of main เนนการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม (Ethically) และสงเสริมใหพนักงานมี

ความผูกพันตอองคการดวยใจ วัฒนธรรมองคการทั้ง 4 ลักษณะที่ธุรกิจดังกลาวยึดถือและปฏิบัติ 

มีอิทธิพลตอการดําเนินงานและความสําเร็จขององคการเปนอยางมาก และถือไดวาเปนรูปแบบของ

วัฒนธรรมองคการที่ควรแกการพิจารณาของผูบริหารที่จะสรางใหเกิดขึ้นในองคการของตนใน

ปจจุบันและยังไดอธิบายรูปแบบของวัฒนธรรมองคการในปจจุบันไวดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองคการที่เนนดานจริยธรรม (Ethical Culture)  

องคการที่มีวัฒนธรรมเนนจริยธรรม หมายถึง การดําเนินงานที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี 

(Good Corporate Governance) มีความเปนธรรมตอลูกคา พนักงาน และกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ

สงเสริมสังคม การศึกษา สุขอนามัย ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และสังคมโดยรวม ถายิ่งเปน

วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งดวย จะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของพนักงานที่จะประพฤติ

ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ซึ่งมักจะมีลักษณะเนนใหผูบริหารและพนักงานมีความอดทนไมยอทอตอ

ความไมแนนอน (High in risk tolerance) เนนความเพียงพอ พอดี ไมเนนเชิงรุก (Low to moderate 

in aggressiveness) และใหความสําคัญกับวิธีการหรือการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดวย มิไดเนนหวัง

แตผลลัพธอยางเดียว (Focused on means as well as outcomes) 

ผูบริหารสามารถสรางวัฒนธรรมองคการใหเนนความมีจริยธรรมเพิ่มขึ้นได ดังน้ี 

1.1 ผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดีตอพนักงานในการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

สื่อสารถึงพนักงานใหทราบความหวังขององคการตอพนักงานในเร่ืองการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 

1.2 มีการฝกอบรมเร่ืองการปฎิบัติอยางมีจริยธรรม เชนใหรางวัลกับผูมีจริยธรรมและ

ลงโทษผูที่ไมมีจริยธรรม 

1.3 องคการตองมีกลไกดําเนินงานที่ทําใหพนักงานเขาใจเร่ืองของจริยธรรม และให

พนักงานเปดเผยหรือรายงานพฤติกรรมที่ไมมีจริยธรรมโดยไมตองเกรงกลัวภัยใดๆ 

2. วัฒนธรรมองคการทีเ่นนนวัตกรรม (Innovation Culture) 

องคการที่มีวัฒนธรรมองคการเนนนวัตกรรม จะใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

เพื่อใหไดแนวคิด สินคา บริการ และกระบวนการผลิตหรือ ดําเนินงานใหมๆ สงเสริมบุคลากรของ

องคการใหมีความคิดริเร่ิมใหมๆ (Creativity) ในการทํางาน โดยผูบริหารจะตองยอมรับความเห็นที่

แตกตางและหลากหลาย (Diversity) ของบุคลากรดวย 

Goran Ekvall นักวิจัยชาวสวีเดน อธิบายวา องคการสามารถสรางวัฒนธรรมเนน

นวัตกรรมไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ (อางอิงในวิรัช สงวนวงศวาน, 2550, หนา 32) 

2.1 Challenge and Involvement ความมากนอยของการใหมีสวนรวมและการจูงใจ

พนักงานใหมีความผูกพันตอเปาหมายระยะยาวและความสําเร็จขององคการ 
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2.2 Freedom ความมากนอยของพนักงานในความเปนอิสระในการกําหนดวิธี

ปฏิบัติงานและการใชความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงานในแตละวัน 

2.3 Trust and Openness ความมากนอยของความชวยเหลือเกื้อกูล และความเคารพ

และไววางใจซึง่กนัและกนัในหมูพนักงาน 

2.4 Idea Time ความมากนอยของเวลาที่จะใหพนักงานไดพินิจพิจารณาคิดคนหาสิ่ง

ใหมๆ มาชวยในการปฏิบัติงาน 

2.5 Playfulness/Humor บรรยากาศในที่ทํางานมีความผอนคลาย ร่ืนเริง และเปน

กนัเองมากนอยเพยีงใด 

2.6 Conflict Resoulution การที่บุคคลในองคการน้ันเมื่อมีการตัดสินใจ และแกไข

ประเด็นปญหาตางๆ ไดใชฐานความคิดเพื่อผลประโยชนโดยรวมขององคการ หรือเพื่อประโยชน

ของตนเองเปนที่ต้ัง หากบุคลากรสวนใหญคิดถึงประโยชนขององคการ องคการนั้นก็มีแนวโนมที่

จะมีนวัตกรรมไดมาก 

2.7 Debates ความมากนอยของโอกาสที่พนักงานจะไดรับอนุญาตใหแสดงความ

คิดเห็นรวมถึงการอภิปรายและโตแยงกันได โดยผูบริหารยินดีรับฟง และนําความคิดเห็นน้ันไป

พิจารณาและนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

2.8 Risk Taking ความมากนอยที่ผูบริหารขององคการจะมีความอดทนตอความไม

แนนอนและความคลุมเครือ และการใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานที่ตองรับกับความเสี่ยง 

3. วัฒนธรรมองคการที่เนนดานการตอบสนองลูกคา (Customer-Responsive Culture) 

Harrah’s Entertainment ธุรกิจการพนันที่ใหญที่สุดในโลก ทําการวิจัยพบวา หาก

ลูกคามีความพึงพอใจบริการที่ไดจะเพิ่มวงเงินการเลนพนันขึ้น รอยละ  10 และหากไดรับความพึง

พอใจมากเปนพิเศษ (Extremely Satisfied) จะเพิ่มวงเงินขึ้นถึง รอยละ  24 ผูบริหารของ Harrah’s 

Entertainment จึงใหความสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมองคการที่มุงตอบสนองความตองการของ

ลูกคาของตน ซึ่งเปนรูปแบบของวัฒนธรรมองคการที่เปนที่นิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน (วิรัช 

สงวนวงศวาน, 2550, หนา 33 ) 

ลักษณะขององคการที่มีวัฒนธรรมมุงตอบสนองความตองการของลูกคามี 6 ประการ 

ไดแก  

3.1 เลือกรับพนักงานที่เปนคนดี มีมนุษยสัมพันธ มีความเปนมิตรกับผูคนทั่วไป 

3.2 องคการนั้นจะตองไมกําหนดระเบียบ กฎเกณฑมากมาย และเครงครัดตอพนักงาน

จนเกินไป จนทําใหพนักงานไมสามารถปรับการปฏิบัติใหยืดหยุนตอบสนองลูกคาแตละกลุมตาม

ความประสงคของลูกคาได 
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3.3 ผูบริหารตองกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับพนักงานไดใชดุลยพินิจพิจารณา

สิ่งที่ควรใหกับลูกคา 

3.4 พนักงานในองคการที่มีวัฒนธรรมมุงตอบสนองความตองการของลูกคาจะตองมี

ทักษะในการฟงที่ดี สามารถรับรูและเขาใจความตองการของลูกคา 

3.5 พนักงานจะตองทําหนาที่เปนตัวเชื่อมเพื่อสรางความเขาใจที่ดีของลูกคาตอ

องคการ ทั้งนี้ผูบริหารก็จะตองสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกพนักงานดวย 

3.6 พนักงานในองคการที่มีวัฒนธรรมมุงตอบสนองความตองการของลูกคาตองเปนผุ

มีจิตสํานึก และความต้ังใจในการใหบริการแกลูกคาอยางแทจริง 

ผูบริหารจะสรางวัฒนธรรมองคการใหสามารถมุงตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดโดยดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกรับพนักงานโดยพิจารณาบุคลิกภาพและทัศนคติที่มีจิตสํานึกในการ

ใหบริการลูกคา ความเปนมิตร ความกระตือรือรน ความสนใจ ความอดทน คํานึงถึงผูอ่ืน และ

ทักษะในการฟง 

2. ฝกอบรมพนักงานที่มีหนาที่ใหบริการลูกคาอยางตอเน่ือง ทั้งความรูในเร่ืองสินคา 

และวิธีการใหบริการที่ดีแกลูกคา 

3. ใหพนักงานมีความรูความเขาใจในเปาหมายและคุณคาขององคการ 

4. กําหนดกรอบงานใหแกพนักงานในการสรางความพึงพอใจตอลูกคา 

5. ใหอํานาจการตัดสินใจและดุลยพินิจแกพนักงานในการปฏิบัติงานสวนที่เปน

รายละเอียด 

6. ผูบริหารจะตองถายทอดวิสัยทัศนมุงลูกคา (Customer-Forcused) ผานการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติตางๆ ของผูบริหารอยางชัดเจน 

โดยสรุป วัฒนธรรมตอบสนองลูกคาจะจางบุคคลากรที่ชอบใหบริการ โดยมีทักษะ

เปนผูฟงที่ดี และต้ังใจปฏิบัตินอกเหนือกฎเกณฑบางอยาง เพื่อสนองตอบความตองการและความ

พึงพอใจของลูกคา นอกจากนี้ยังชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท ใหอิสระแกบุคลากรใหสนองตอบตอ

การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา โดยการลดกฎเกณฑและกระจายการตัดสินใจที่จะเลือก

ปฏิบัติงานตามที่เหมาะสม 

4. วัฒนธรรมองคการที่เนนดานความผูกพันตอองคการดวยใจ (Spiritually and 

Organization Culture)  

ในโลกปจจุบันความผูกพันดวยใจตอสถานที่ทํางานมีความสําคัญมากขึ้น พนักงานที่

ทํางานอยูในองคการทั้งหลายในปจจุบัน จึงมักมีความนึกคิด (Mind) และจิตใจ  (Spirit) ที่จะคนหา
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ความหมาย และเปาหมายที่แทจริงในการทํางาน กับทั้งมีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับ

เพื่อนรวมงาน และตองการการยอมรับเปนสวนหนึ่งของกลุม องคการที่มีวัฒนธรรมมุงใหพนักงาน

มีความผูกพันดวยใจตอองคการ จึงตองหาทางที่จะรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพไวใหนานที่สุด ดวย

การสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานที่ทําใหมีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว

ใหมากที่สุด จึงสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของพนักงานดังกลาวได โดย

พยายามทําใหองคการเหมือนบานที่นาอยูหรือบานหลังที่สองที่มีแตความอบอุนเพื่อดึงดูดให

พนักงานอยูกับองคการไดนานๆ องคการที่มีวัฒนธรรมเนนความผูกพันตอองคการดวยใจมีลักษณะ 

4 ประการ ดังน้ี 

  4.1 Strong Sense of Purpose มีความสํานึกอยางแรงกลาตอการบรรลุเปาหมายทาง

สังคมตอองคการ โดยการสรางวัฒนธรรมองคการใหตอบสนองตอความสําเร็จของเปาหมายของ

องคการ ซึ่งอาจมิใชมุงตอกําไรเปนสําคัญเสมอไป เชน Southwest Airline มุงสูเปาหมายการมีคา

โดยสารตํ่า ใหบริการตรงตอเวลา และใหประสบการณบินที่ใหความบันเทิงแกผูโดยสาร Tom’s of 

Maine มุงจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผลิตจากวัตถุธรรมชาติดวยกระบวนการ

ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  4.2 Focus on Individual Development องคการที่เนนสรางความผูกพันตอองคการ

ดวยใจ จะตระหนักในความมีคุณคาของพนักงาน จะไมเปนเพียงองคการที่ใหพนักงานมาทํางาน

ผานไปวันหน่ึงๆ เทาน้ัน แตจะสรางวัฒนธรรมที่พัฒนาพนักงานแตละคนใหเรียนรูสิ่งตางๆ เปน

การเพิ่มทักษะและคุณคาในตัวพนักงานและมีโอกาสที่จะไดรับความเจริญกาวหนาในหนาที่การ

งานอยางตอเน่ือง 

  4.3 Tust and Openness องคการที่มุงเนนการสรางความผูกพันของพนักงานตอ

องคการดวยใจ จะมีวัฒนธรรมที่ทําใหพนักงานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) มี

ความซื่อสัตย (Honesty) และเปดเผยตรงไปตรงมา  (Openness) ผูบริหารจะตองไมกลัวที่จะยอมรับ

ความผิดพลาดและจะตองยืนอยูบนแถวหนารวมกับพนักงาน ลูกคาหรือผูจําหนายวัตถุดิบ ประธาน

กรรมการบริษทั Wetherill Associates บริษัทผูจัดจําหนายอุปกรณรถยนตที่ประสบความสําเร็จแหง

หน่ึงกลาววา “เราจะไมมีการพูดเท็จในที่น่ี และทุกคนก็รูดี เราจะซื่อสัตยในคุณภาพของผลิตภัณฑที่

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาแมวาจะเกิดปญหาใดกับบริษัทเราก็ตาม” 

  4.4 Employee Empowerment ขอแตกตางประการสุดทายขององคการที่เนนสราง

ความผูกพันของพนักงานตอองคการดวยใจเมื่อเทียบกับองคการทั่วไป คือ ผูบริหารจะไมปดกั้น

ความคิดเห็น อารมณ และความรูสึกของพนักงาน นั่นคือ พนักงานสามารถแสดงออกซึ่งความ

คิดเห็น อารมณ และความรูสึกได โดยมิตองเกรงกลัวความผิดหรือการถูกตําหนิ 
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มีการศึกษาพบวา องคการที่มีวัฒนธรรมเนนความผูกพันของพนักงานตอองคการดวยใจมี

ความสัมพันธกับกําไรที่เพิ่มขึ้น การลาออกจากงานนอยลง พนักงานมีความคิดสรางสรรค มีความ

พึงพอใจในการทํางาน การทํางานเปนทีมดีขึ้น และประสิทธิผลโดยรวมขององคการดีขึ้น 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

 มีผูศึกษาวัฒนธรรมองคการอยางเปนระบบและไดเสนอ ทฤษฎี การศกึษาวัฒนธรรม

องคการไวหลายแบบ แตในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ  ผูวิจัยขอสรุป วา วัฒนธรรมองคการ

สามารถจําแนกออกเปนหลายลักษณะหรือหลายมิติ  แตวัฒนธรรมองคการลักษณะหรือมิติใด ที่มี

ความเหมาะสม กับประสิทธิผลองคการน้ัน  ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจและบริบทขององคการเปน

สําคัญ ดังเชน Cameron et al., (1999) กลาววาในองคการหน่ึง  ๆจะมีวัฒนธรรมรูปแบบใด  ปริมาณ

มากนอยเทาใด  ขึ้นอยูกับวงจรชีวิตองคการ  (Organizational Life Cycle) โดยในระยะเร่ิมแรกที่

องคการเพิ่งกอต้ัง  องคการมีขนาดเล็กวัฒนธรรมองคการจึงมุงเนนการเปลี่ยนแปลง  (Adhocracy 

Culture) หลังจากนั้นจะเปลี่ยนมาใหความสําคัญแกความสัมพันธ  (Clan Culture) จนเมื่อองคการมี

ขนาดใหญขึ้นวัฒนธรรมองคการจะมีลักษณะแบบราชการ  (Hierarchy Culture) มากกวาวัฒนธรรม

รูปแบบอ่ืน ๆ เปนตน และขอนําเสนอแนวคดิ ของนักวิชาการตางๆ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอตามที่มีการ

รวบรวมไว ดังน้ี 

 ทฤษฎี การศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการ แบงได 5 ประเภท 

 1. ทฤษฎีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Elliott –Kempt 

 2. ทฤษฎีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Cameron และ Attington 

 3. ทฤษฎีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิด Schein 

 4. ทฤษฎีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Cooke และ Lafferty 

 5. ทฤษฎีการรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede 

 

ทฤษฎกีารรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของเ Elliott –Kempt 

 การศึกษาวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Elliott –Kempt (1999)แบงวัฒนธรรม

องคการออกเปน 4 ประเภท คือ 

 1. วัฒนธรรมอํานาจ ( Power) คือ ลักษณะองคการที่เนนการมีผูนําที่เขมแข็ง มีการควบคุม

และกํากับการดูแลอยางใกลชิด เนนความจงรักภักดีตอผูนํา การเอาใจ เจานายเปนเร่ืองสําคัญ การ

ตัดสินใจขึ้นกับผูนํา 
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 2. วัฒนธรรมการสนับสนุน ( Support Culture) ลักษณะขององคการที่มีภาวะผูนํารวมกับ

โดยไมพึ่งโครงสรางที่เปนทางการเทานั้น เนนความรวมมือภายในกลุม 

 3. วัฒนธรรมบทบาท (Role Culture) คือลักษณะองคการที่เนนการติดตอที่เปนทางการเนน 

ระเบียบปฏิบัติ มีกรอบการทํางานที่ชัดเจน มักเกิดปญหาความลาชาจากการปฏิบัติงาน 

 4. วัฒนธรรมการทาทาย ( Challenge Culture) คือลักษณะองคการที่เนนความเปนสวนตัว

สูง สนใจสิ่งใหม ๆ ไมชอบความลาชาของระบบราชการ 

 

ทฤษฎกีารรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวของ Cameron &Attington  

 การศึกษาวัฒนธรรมองคก ารของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ผูวิจัยไดใชตัว

แบบวัฒนธรรมองคการของ Cameron &Attington เปนรูปแบบในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 การรับรูวฒันธรรมองคก าร หมายถึง สภาพที่พนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) รับรูลักษณะของการปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนหรือ การพัฒนานวัตกรรมภายในองคการของ

ตนที่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรม การกระทํา และความคาดหวังของตน โดยแบงลักษณะ

วัฒนธรรมองคการไดเปน 4 ลักษณะคือ วัฒนธรรมแบบครอบครัว วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลง

พัฒนา วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบการตลาด ( Anderson. 2000 : 28-29; citing 

Cameron &Attington) ตัวแบบการศึกษาของ  Cameron &Attington ประยุกตมาจากพื้นฐานตัวแบบ

ดานจิตวิทยาของ Jung(1923) และลักษณะวัฒนธรรม 3 แบบของ  Ouchi (1980) ซึ่งตัวแบบแบงเปน 

4 มิติตามแนวจิตวิทยาของ  Jung ในแตละมิติมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเดนเพียงดานเดียว 

Cameron &Attington ไดใสคุณลักษณะทางวัฒนธรรมซึ่งเปนเสมือนกลไก การสื่อสารระหวาง

บุคคลของ  Ouchi  3 แบบลงในแตละ  grid คือการตลาด (Market) การปฏิบัติแบบราชการหรือแบบ

สายการบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ( Bureaucraciesor Hierarchy) และลักษณะของพรรคพวกหรือ

ครอบครัว (Clan) และประยกุตแนวคดิวัฒนธรรมแบบ ที่ 4 คือการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ( Adhocracy) 

มาจากแนวคิดของ  Bennis (1973)  Toffler (1980)  Minzberg (1979) และ Hedberg, Nystrum  & 

Starbuck(1976) การจัดเรียงลักษณะทางวัฒนธรรมลงในแตละ  grid ใชแนวคิดของการแลกเปลี่ยน

ดานราคา ( CostApproch) ซึ่งปรับมาจากทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรและทฤษฎีองคการ 

(Anderson,2000:28) สามารถสรุปรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

 1. วัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว  (Trompenaars and Hampden-Turner,2004) หรือ

วัฒนธรรมมุงเนนความสัมพันธ   (Cameron and Quinn,1999) ลักษณะของวัฒนธรรมที่เนนให

สมาชิก รักสามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ทาํงานรวมกนัและหวงใยตอกนั  เหมอืนญาติมติร  

ไมถือตัวหรือสถานภาพเขาหากันในการทํางาน  สมาชิกรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน  มีความ
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จริงใจตอกนั  สงเสริมการเรียนรูใหแกกันและกัน  ชวยกนัผลกัดันความกาวหนา  และหวงใยใน

องคการ โดยใหความสําคัญแกพนักงาน  (Person) มากกวางาน  (Task) องคการเปรียบเสมือน

ครอบครัวขนาดใหญ  ผูนําหรือผูบริหารทําหนาที่เสมือนบิดาหรือมารดา  ใหคาํแนะนําปรึกษา  

ชวยเหลอื สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกผูใตบังคับบัญชา พนักงานทํางานดวยความจงรักภักดี

หรือทํางานตามธรรมเนียมประเพณี ในขณะเดียวกันมีความผูกพันกันสูง  ใหความสําคัญแกผลกําไร

ระยะยาว  พัฒนาทรัพยากรมนุษย  สรางความสามัคคีกลมเกลียว  และใชหลักศีลธรรม  ความสําเร็จ

ขององคการพิจารณาจากความใสใจตอลูกคาและผูเกี่ยวของกับองคการ (Stakeholders) การทํางาน

จึงมีลําดับชั้นการบังคับบัญชา  (Hierarchy) แบงแยกงานเปนหนวย  ๆ หรือแยกการผลิตสินคาออก

อยางชัดเจน  แบงหนาที่การทํางานจากศูนยกลางมุงเนนทํางานเปนทีม  มสีวนรวม  และ ความเปน

เอกฉนัท  (Consensus) วัฒนธรรมองคการเชนน้ี  มีกระบวนการทํางานแบบระบบราชการบาง

เล็กนอยปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกไดยาก  ไมคอยเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากนัก  รวม

อํานาจแตเปนทางการนอย  กฎระเบียบไมมากนัก  มุงเนนการตัดสินใจที่รวดเร็ว  แตใหความสําคัญ

แกผูมีอํานาจ ซึ่งอํานาจมาจากการควบคุมทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต  ใชความสัมพันธสวนตัวใน

การปฏิบัติงาน ความสําเร็จขึ้นอยูกับความพอใจของผูมีอํานาจมากกวาผลงาน  แตพนักงานไววางใจ

ซึ่งกันและกัน  ผูกพันฉันทพี่นอง  ใหคุณคาแกบุคคล  เห็นวาเปนทรัพยสินที่มีคุณคา  องคการจึงมี

ความอบอุน (Warm) ใกลชิดสนิทสนมกัน (Intimate) และมีมิตรภาพตอกัน (Friendly) 

 2. วัฒนธรรมแบบราชการ  (Hierarchy Culture) (Deal and Kennedy, 1982, Cameron and 

Quinn, 1999) ลักษณะวัฒนธรรมที่เนนการติดตอประสานงาน  สื่อสารและสั่งการอยางเปนทางการ  

มีระเบียบหรือขอบังคับการปฏิบัติงานตาง  ๆ กาํหนดไวอยางชดัเจน  ตองใสใจและปฏิบัติตาม

ระเบียบขั้นตอนตางๆ  การปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ  มักทําตามแบบเดิมๆ  ที่เคยทํามา  สมาชิก

มักเปนผูตามที่ดีเวลาทํางาน การตัดสินใจถือเอานโยบายหรือระเบียบแบบแผนเปนที่ต้ัง  การสั่งการ

เปนไปตามลําดับขั้นตอนสายการบังคับบัญชา องคการมีโครงสรางหลายระดับ กระบวนการทํางาน

มีหลายขั้นตอน  เปนทางการสูง  กฎระเบียบมีจํานวนมาก  งานที่ทําเปนงานประจํา  (Rountine) เพื่อ

ปองกันความผิดพลาด  รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  กําหนดกฏระเบียบและนโยบาย

อยางเปนทางการ  แบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน  ทํางานทันเวลาที่กําหนด  บรรลุ

เปาหมายที่วางไวไมมากหรือนอยจนเกินไป  ความสําเร็จวัดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ตนทุนที่ตํ่า  มุงความมั่นคงในการจางงานและความสามารถคาดการณพฤติกรรมได  สวนพนักงาน

ปฏิบัติงานตามคําบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) มอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา  

ใหความสําคัญแกการสั่งการ และ การควบคุมดูแลอํานาจมาจากตําแหนงและสถานภาพในองคการ

วัฒนธรรมองคการเชนนี้ใหความสําคัญแกความมั่นคง การคาดการณได  ความปลอดภัย  งานประจํา  
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และความเชื่อถือได  มุงเนนลําดับชั้นการบังคับบัญชา  (Hierarchy) และงาน (Task) เปนสําคัญ รวม

อํานาจและเปนทางการสูง องคการจึงขาดความยืดหยุน  (Inflexible)ดําเนินงานลาชา  ปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงไดยาก  และไมนิยมสรางนวัตกรรมใหม  ๆ หรือละเลย  เพกิเฉยตอการเปลีย่นแปลง  

วัฒนธรรมเชนนี้เหมาะสมกับองคการขนาดใหญ 

 3. วัฒนธรรมแบบเปลีย่นแปลงพฒันา  (Adhocracy Culture) ใหความสําคัญแกการ

เปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ลักษณะของวัฒนธรรมที่เนนใหเสรีและความคิดริเร่ิม

ในการทํางาน  มุงแสวงหาโอกาสหรือสรางสิ่งใหม  ๆ เพื่อความกาวหนาใหองคการ  กลายอมรับ

ความเสี่ยงเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  สนใจการพัฒนาหรือเสาะหาสิ่งทาทายใหม  ๆ เพือ่มา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  มีการกระตุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม  ใสใจกับผลงานและ

ความกาวหนาของสมาชิก  ใหการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรตามขั้นตอน ผูนําองคการกลาเสี่ยงและ

ใหความสาํคญัแกนวัตกรรม  นิยมความนําสมัย  การเติบโตระยะยาวและคนหาทรัพยากรใหม  ๆ 

ความสําเร็จขององคการอยูท่ีความเปนหนึ่งเดียวกัน (Unique) ผลิตสินคาและบริการใหม  ๆ แกไข

ปญหาไดถูกตอง  ตองการเปนผูนําในสินคาและบริการ  กระตุนใหพนักงานแตละคนคิดริเร่ิม  

(Initiative) และมีอิสระ  (Freedom) ในการทํางานเสนอสิ่งใหม  ๆ ที่เปนประโยชนแกองคการ  

รวมทั้งเรียนรูอยางตอเน่ือง องคการมีลักษณะเปนเครือขาย  มีโครงสรางอยางหลวม  ๆ แบบแมทริก  

(MatrixStructure) ทํางานเปนทีม  ยืดหยุน  ใหอิสระแกพนักงาน  ใหอํานาจ  และเปนทางการนอย

องคการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพแวดลอมภายนอก  และกาํหนดวิธกีารทาํงานให

สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงดวย 

 4. วัฒนธรรมการตลาด  (Market Culture) ลักษณะของวัฒนธรรมที่เนนผลสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานสูง มีบรรยากาศของการแขงขันในการทํางาน จะไดรับการยอมรับสูงถาทํางานสําเร็จตาม

เปาหมายหรือมีผลงานโดดเดนเหนือผูอ่ืน  ตองใชความคิดริเร่ิมสวนบุคคลสูงในการทํางาน  สมาชิก

มุงมั่นทํางานหนักในแตละวัน เนนการสรางผลงานที่ประหยัดและมีคุณภาพมุงสรางความพึงพอใจ

ใหลูกคา  และมุงผลงานตามเปาหมายเปนหลัก  มากกวายึดถือขั้นตอนการทํางาน เชื่อวาพนักงาน

สามารถบรรลุเปาหมายที่ตนตองการไดและทําใหองคการบรรลุเปาหมายได จึงใหความสําคัญแก

ผลลัพธจากการทํางาน พนักงานแขงขันกันเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายหรือประสบผลสําเร็จ   ผล

การดําเนินงานใหความสําคัญแกการแขงขันและบรรลุเปาหมายที่สามารถวัดได  ในรูปสวนแบง

การตลาด คนหาตลาดใหม  เปนผูนําดานราคาและการตลาด  เปนตน หรือกลาวไดวาใหความสําคัญ

ตอการขาย (Sales - Orientation) นอกจากน้ียังกระตุนใหเกิดการแขงขันและใหรางวัลตอบแทนเมื่อ

ทํางานสําเร็จ แตใหความสําคัญแกปริมาณมากกวาคุณภาพ ใหอํานาจแตเปนทางการสูง  มีความเปน

ประชาธิปไตย  มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเปนหลัก  ความสัมพันธภายใน
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องคการเปนไปตามหลักเหตุผล (Rational Considerations) ถงึแมวฒันธรรมดังกลาวน้ีให

ความสาํคญัแกงานแตยดืหยุนและมพีลวัตร  (Dynamism)ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี  พนักงาน

ที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญจะมีอํานาจและอิสระมาก  พนักงานผูกพันตองานจัดการโดยยึด

วัตถุประสงค (Management by Objectives) และจายคาตอบแทนตามผลงาน (Pay for Performance) 

 

ทฤษฎกีารรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดความคิด Schein 

 การศึกษามิติของวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Schein (1970,อางอิงใน ทพิวรรณ 

หลอสุวรรณรัตน, 2545, หนา  204) ไดทําการเลือกมิติสําคัญ 7 มิติที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ โดย

มีรายละเอียดของมิติตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ความสัมพันธของมนุษยตอธรรมชาติ (Humanity’s relationship to nature) โดยศึกษาถึง 

ความสัมพันธระหวางองคการกับสภาพแวดลอมวามีลักษณะใด เปนความสัมพันธในลักษณะอยู

ภายใต หรืออยูเหนืออิทธิพลของสิ่งแวดลอม หรือปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมดวยการหา

แนวทางที่เหมาะสมการศึกษาความสัมพันธดังกลาวจะพิจารณาจากการกําหนดเปาหมาย

วัตถุประสงค ภารกิจ และงานที่ตองรับผิดชอบหลักตอสภาพแวดลอม ซึ่งรวมถึงสภาพทาง

เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจและสังคมดวย 

 2. ลักษณะของความจริงและความถูกตอง (Nature of reality and truth) การกาํหนดและการ 

คนหาความจริงน้ี จะเกี่ยวของสัมพันธระหวางมนุษยตอธรรมชาติ โดย Schein ไดแบงระดับของ

ความเปนจริงออกเปน 3 กลุม คือ 

  2.1 ความเปนจริงภายนอก (External physical reality) 

  2.2 ความเปนจริงทางสังคม (Social reality) 

  2.3 ความจริงของแตละบุคคล (Individual reality) 

 3. ลักษณะธรรมชาติของเวลา ( The nature of time) การกระทําควรเนนมิติเวลาใดสําคัญ 

อดีตปจจุบัน หรืออนาคตโดยเฉพาะการกระทําในชีวิตประจําวัน 

 4. ลักษณะของธรรมชาติมนุษย (The nature of human mature) โดยศึกษาถึงสัญชาติญาณ 

พื้นฐานและพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ “ลักษณะธรรมชาติของมนุษย ” หมายถึง การมองถึง

ลักษณะของสมาชิกและผูบริหารวามีลักษณะอยางไร และควรจะมีลักษณะอยางไร การรับรูเกี่ยวกับ

ลักษณะของสมาชิกในองคการ อาจพิจารณาลักษณะโดยพื้นฐานในฐานะคนดีที่มีความรับผิดชอบ 

หรือในฐานะคนเลวที่ตองไดรับการควบคุม และอาจพิจารณาถึงความตองการของสมาชิกอันเปน

สิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
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 5. ลักษณะของการกระทําของมนุษย (The nature of human activity) การกระทําของมนุษย

ที่แตกตางกันเปนผลมาจากวัฒนธรรมที่มีจุดเนนเกี่ยวกับการกระทําของมนุษยใน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  - เนนการกระทํา (Doing orientation) 

  - เนนสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน (Being) 

  - เนนการกระทําที่กําลังจะเกิดขึ้น (Being becoming) 

 6. ลักษณะของสัมพันธภาพระหวางมนุษย ( The nature of human relationships) 

สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในองคการนับเปนสิ่งสําคัญ เพราะสมาชิกในองคการในฐานะมนุษย

ยอม มีความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความรักความผูกพัน 

 7. ลักษณะของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือแตกตางกัน  Schien ชี้ใหเห็นวาคติฐานที่

เกี่ยวกับความสัมพันธของมนุษยสามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆในองคการได และชี้ใหเห็นถึง

ลักษณะบางประการที่เกี่ยวกับความสัมพันธภายในองคการที่แสดงออกมาในลักษณะตาง ๆ เชน 

ลักษณะการใชอํานาจ ( Power) การมีอิทธิพลตอกัน ( Influence) และสายการบังคับ  (Hierarchy) 

ตลอดจนลกัษณะความสนิทสนม ( Intimacy) และ สัมพันธภาพระหวางกลุม ( Peer relationship) 

Schein ยังไดเสนอวา เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถมองภาพขององคการได อยางครอบคลุม 

ควรทําการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยและสรางขึ้นมาเพิ่มเติม ตัวอยาง เชนเหตุการณประวัติ 

ความเปนมาของบริษัทหรือองคการ โดยประเด็นในการศึกษาจะเกี่ยวกับภารกิจ และกลยุทธ

เปาหมาย วิธีปฏิบัติ การประเมินและการแกไข ความผูกพันระหวางสมาชิกอํานาจและสถานภาพ 

การใหสิ่งตอบแทนและการลงโทษ 

 

ทฤษฎกีารรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Cooke และ Lafferty 

 การศึกษาวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Cooke และ Lafferty (1989, อางอิง

ในวรนุช เนตรพศิาลวนิช , 2538,หนา 29-35) ไดสํารวจถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการโดยวัด

การรับรูของบุคคลในองคการในแงของพฤติกรรมการแสดงออก และบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกในองคการ ที่นํามาจากแนวทฤษฎีแบบแผนการดําเนินชีวิตรวมกับทฤษฎีสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลกับการทํางาน และทฤษฎีแรงจูงใจตามความตองการของบุคคลของ  Maslow  และ 

McClelland  ที่ตองการความพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จ และความตองการดานความสมหวัง 

ความคาดหวังตามความนึกคิดของตนรวมทั้งตองการใหบุคคลอ่ืนยอมรับและเห็นคุณคาของตน 

ในทางตรงกันขามความตองการของบุคคลในระดับที่ตํ่ากวา คือ ตองการความมั่นคงในชีวิต ทําให

พฤติกรรมและบุคลิกของบุคคลมุงเนนไปในทางปกปองตนเองในแนวทางหลีกเลี่ยง และตอตาน

หรือมุงเนนอํานาจ Cooke และ Lafferty ไดนําแนวความคิดทฤษฎีผูนําของ  Katz, Maceoby.,& 
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Morse(1959) และ Stoggill (1963) ที่แบงรูปแบบผูนําเปน 2 รูปแบบ คือ แบบมุงเนน “บุคคล” และ

มุงเนน “งาน” จากแนวความคิดของทฤษฎีน้ี ประกอบกับเปนลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลใน

องคการดังกลาวที่มีคานิยมความเชื่อแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่องคการนั้นมี

อยูพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในองคการนั้น หมายถึง วัฒนธรรมองคการ นั่นเอง 

(organizational culture) จากการศึกษาของ Cooke และ Lafferty ไดนาํแนวความคดิทัง้หมดดังกลาว

ขางตนมาเปนกรอบแนวคิดในการวัดลักษณะของวัฒนธรรมองคการไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

 1. ลักษณะสรางสรรค ( Constructive styles) หมายถึง องคการที่ใหความสําคัญของคานิยม

ในการทํางาน โดยมุงเนนที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ คือ ความตองการความสําเร็จ 

ตองการไมตรีสัมพันธ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรมีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี

ความรักตอกัน และมีลักษณะของการทํางานที่สงผลใหบุคลากรในองคการประสบผลสําเร็จในการ

ทํางาน สามารถแบงไดเปน 4 มิติคือ 

 1.1 มิติเนนความสําเร็จ ( Achievement) คือ องคการที่ภาพรวมในลักษณะการทํางานที่ดี มี

คานิยม และพฤติกรรมการแสดงออกในการทํางานของพนักงาน มีการต้ังเปาหมายของการทํางาน

รวมกันพฤติกรรมการทํางานของทุกคนในองคการเปนลักษณะของการมีเหตุมีผล มีหลักการและ

เปนนักวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรน มีความสุขและความสนุกกับการทํางาน รูสึก

วางานมีความทาทายและมีความหมายอยูตลอดเวลา ลักษณะเดน คือ พนักงานมีความกระตือรือรน 

และรูสึกวางานมีความทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา 

 1.2 มิติเนนสัจการแหงตน ( Self-actualizing) คือ องคการที่มีคานิยมพฤติกรรมการ

แสดงออกในทางสรางสรรค เนนความตองการของบุคคลในองคการตามความนึกคิดและความ

คาดหวัง เปาหมายของการทํางานอยูที่คุณภาพมากกวาปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง

ความสําเร็จของงานมาพรอม ๆ กับความกาวหนาของพนักงานฯ ทุกคนมีความภาคภูมิใจในงาน

ของตนเอง พนักงานทุกคนไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานที่ทําอยู สามารถพัฒนา

งานของตนเองอยางอิสระ และมีเปาหมายการทํางานของตนสอดคลองกับเปาหมายขององคการ

ลักษณะเดน คือ เปนบุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันกับงาน และมีบุคลิกภาพที่มีความพรอมในการ

ทํางานสูง 

 1.3 มิติเนนบุคคลและการกระตุน ( Humanistic-encouraging) คือองคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการทํางานการบริหารแบบมีสวนรวมและมุงเนนบุคคลเปนศูนยกลางใหความสําคัญกับ

พนักงาน วาเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดขององคการ การทํางานมีการติดตอสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ บุคลิกภาพของพนักงานมีความสุข ความภูมิใจ และสนุกกับการนิเทศการสอนงาน
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และบทบาทการเปนพี่เลี้ยง และไดรับการสนับสนุนความกาวหนาจากการทํางานอยางสม่ําเสมอ

ลักษณะเดน คือ ทรัพยากรบุคคล เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดขององคการ 

 1.4 มิติเนนไมตรีสัมพันธ ( Afflictive) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ที่มุงเนนใหความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล พนักงานในองคการมีความเปนกันเอง 

เปดเผย และรับรูถึงความรูสึกของเพื่อนรวมงาน การแสดงออกของพนักงานจะเนนการทํางานใน

ลักษณะใหความอบอุน ใหการยอมรับ มีการแบงปน เขาใจความรูสึก ซึ่งกันและกันในการทํางาน

แบบเอาใจเขามาใสใจเรา ลักษณะเดนคือ ความเปนเพื่อนและความจริงใจที่มีตอกัน 

 2. ลักษณะต้ังรับ – เฉื่อยชา (Passive/Defensive styles) หมายถึง องคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกที่มุงเนนความตองการความมั่นคงของพนักงาน และลักษณะของผูนําที่

มุงเนนบุคคล  เนนการคลอยตามความคิดของผูบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนพึ่งพาผูบริหาร

และพยายามหลีกเลี่ยงงานหรือการกระทําที่ตองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผูบริหาร 

พนักงานเนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลในลักษณะปกปองตัวเอง และต้ังรับเปนแนวทางที่ทําให

มั่นคง ปลอดภัยและกาวหนาในการทํางาน แบงออกเปน 4 มิติ คือ 

 2.1 มิติเนนการเห็นพองดวย ( Approval) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ

แสดงออกที่บุคคลใหการยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นพฤติกรรมที่

ถูกตอง คือ พยายามเห็นดวย และคลอยตามความคิดเห็น การปฏิบัติตัวเหมือนกับบุคคลสวนใหญ

ในองคการ ลักษณะของการคลอยตามเปนไปในรูปแบบที่บุคคลในองคการพึงพอใจลักษณะเดน 

คือ ตองปฏิบัติงานใหเหมือนกับบุคคลอ่ืน ๆ ในองคการ และการเห็นดวยกับแนวความคิดของ

ผูบริหารและผูรวมงาน 

 2.2 มิติเนนการกฎระเบียบ (Conventional) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดง

ออกแบบอนุรักษนิยม ยึดธรรมเนียมแบบแผนการปฏิบัติที่มีการควบคุมดวยกฎระเบียบ ทุกคนใน

องคการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัด และมีความรูสึกที่ดีตอระเบียบและกฎน้ัน 

ๆ จะขัดตอกฎระเบียบไมได มีคานิยมของระบบอาวุโสและอนุรักษนิยมเชนเดียวกับระบบราชการ 

ลักษณะเดน คือ ระบบอนุรักษนิยม และมีการยึดกฎระเบียบปฏิบัติเปนบรรทัดฐานในการทํางาน

อยางเครงครัด 

 2.3 มิติเนนการพึ่งพา ( Dependent) คือ องคการมีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกที่

สะทอนถึงสายการบังคับบัญชาศูนยรวมของการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยูที่ผูบริหาร หรือผูนํา

กลุม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติตามการตัดสินใจ และเชื่อวาการตัดสินใจน้ันถูกตอง มุงที่ปกปองตนเอง 

โดยการปฏิบัติตามผูบริหารหรือสายการบังคับบัญชาแนะนํา ลักษณะเดนคือ ทุกคนเปนผูตามที่ดี

และมีความระมัดระวังตัวอยางสูงในการปฏิบัติงาน 
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 2.4 มิติเนนการหลีกเลี่ยง (Avoidance) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ที่เนนการลงโทษ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ทําใหผูปฏิบัติงานพยายามกระจายความ

รับผิดชอบการทํางานในลักษณะที่เทา ๆ กันกับบุคคลอ่ืน และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําตาง ๆ ที่

อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและการถูกตําหนิ หลีกเลี่ยงการทํางานและการปฏิบัติตัว

ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงและความผิดตาง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณที่ตองตัดสินใจพยายามหลีกเลี่ยง

ใหผูรวมงานหรือผูบริหารเปนผูตัดสินใจ ลักษณะเดน คือ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและพยายาม

ทํางานที่มีการเสี่ยงนอยที่สุด 

 3. ลักษณะต้ังรับ-กาวราว ( Aggressive / Defensive styles) คือ องคการที่มีคานิยมและ

พฤติกรรมการแสดงออกถึงลักษณะผูนําที่มุงเนนงาน และเนนความตองการความมั่นคงของ

พนักงาน ลักษณะการทํางานมุงเนนอํานาจ มีความคิดเห็นตรงกันขาม มีการแขงขันชิงดีชิงเดน

ตอตาน และมุงการทํางานที่ตองสมบูรณแบบเสมอ สามารถแบงลักษณะวัฒนธรรมองคการรูปแบบ

น้ีไดเปน 4 มิติ คือ 

 3.1 มิติเนนการเห็นตรงกันขาม ( Oppositional) คือองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ

แสดงออกในลักษณะการเผชิญหนาอยางมาก มีคานิยมในการบริหารที่เนนการเจรจาตอรอง 

พนักงานจะรูสึกวามีคุณคาหากไดแกไขปญหาเฉพาะหนา ไมมีการวางแผนลวงหนา การแกไข

ปญหาเฉพาะหนากอใหเกิดความขัดแยงกับบุคคลอ่ืนเสมอ ๆ พนักงานจะแสดงถึงความขัดแยงใน

ลักษณะชอบสงสัยไมไววางใจบุคคลอ่ืนแสดงอาการตําหนิ และตอตานการเปลี่ยนแปลงหรือ

ตอตานความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ ๆ ลักษณะเดนคือชอบตอตานทุกสิ่งทุกอยาง และมีขอตําหนิทํา

ใหขัดแยงกันเองเปนประจํา 

 3.2 มิติเนนอํานาจ ( Power) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกโดยมี

โครงสรางการบริหารแบบไมมีสวนรวม เนนที่อํานาจหนาที่และบทบาทของแตละคนจะถูกกําหนด

จากตําแหนงที่ดํารงอยู รางวัลที่ไดรับจากหนวยงาน คือ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การเลื่อน

ตําแหนงที่สูงขึ้นทําใหไดควบคุมพนักงานที่อยูในระดับตํ่ากวา การไดมาซึ่งอํานาจหนาที่เปนตัวบง

บอกถึงความมั่นคงในการทํางาน ลักษณะเดน คือ ชอบการควบคุมผูอ่ืนและมีความเชื่อในเร่ืองการ

ผลักดัน เหตุการณตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ 

 3.3 มิติเนนการแขงขัน ( Competive) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

ของพนักงานในลักษณะของการแขงขันที่ตองการมีการแพ-ชนะ พนักงานตองชนะและดีกวาคนอ่ืน 

ทําใหทุกคนมุงการแขงขันกัน เพื่อรักษาความรูสึกถึงการมีคุณคาของตนเองจากการแบงระดับในที่

ทํางาน และเปนการวัดผลของการทํางานในรูปของผลงานที่มากกวาและดีกวาผูรวมงานอ่ืน ๆ 

ลักษณะเดน คือ ชอบการแขงขันและการทํางานทุกสิ่งทุกอยางตองมีลักษณะทาทายใหเกิดการ
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แขงขันในการทํางาน พนักงานทุกคนยอมรับและมีความเชื่อวาการทํางานตองมีการแขงขันจึงจะ

สามารถประสบความสําเร็จ 

 3.4 มิติเนนความสมบูรณแบบ ( Perfectionistic) คือ องคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการ

แสดงออกถึงลักษณะเจาระเบียบ ลักษณะเดน คือ มีความพิถีพิถันในการทํางานอยางละเอียดถี่ถวน 

ยึดมั่นในระบบการทํางานมาก เนนที่การทํางานอยางหนักและพนักงานมีความต้ังใจในการทํางาน

สูง แตไดผลงานและผลผลิตตามเปาหมายขององคการนอยมาก ใชเวลาในการทํางานนานมาก และ

จะตําหนิความผิดพลาดของตนเอง 

 จากการศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมองคการของ Cooke และ Lafferty ,1989 พบวา 

วัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค แสดงถึงวัฒนธรรมองคการทางบวก ( excellent 

organization) ในการใหประสิทธิผลสูงสุดแกองคการ กลาวคือ วัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรคใหความสําคัญกับความพึงพอใจของสมาชิกในองคการภายใตบรรยากาศการทํางาน

แบบระบบเปด ใหการสนับสนุนและประสานงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะบรรลุถึง

เปาหมายที่ไดรวมกันต้ังไว การยอมรับซึ่งความคิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปน

การสรางสรรคและปรับเปลี่ยนองคการใหมีสภาพสอดคลองเหมาะสมไดเปนอยางดี นํามาซึ่งความ

พึงพอใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติของสมาชิกในองคการ และรวมถึงผลผลิตที่มีคุณภาพใน

ที่สุดในทางตรงกันขามวัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา และลักษณะต้ังรับ-กาวราว ให

ความสําคัญอยูท่ี 

ความคงที่ขององคการกลาวคือ เปนไปในลักษณะการตอตานหรือไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น ดวย 

 ลักษณะและรายละเอียดของทั้งสองรูปแบบวัฒนธรรมองคการ เปนปจจัยและเหตุให

สมาชิกในองคการยึดติดอยูกับกฎระเบียบหรือแบบแผนที่มีอัตราการเสี่ยงตอการผิดพลาดใหนอย

ที่สุด เพื่อความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพการงาน รวมถึงการยอมรับการเปนสมาชิกในระบบ

สังคมนั้น ๆ ดังนั้นรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกตาม

วัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชาและวัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-กาวราว อาจเปน

อุปสรรคตอการปรับเปลี่ยนพัฒนาองคการและบุคลากรไดยากกวาวัฒนธรรมองคการลักษณะ

สรางสรรค 

 โดยสรุปจากการศึกษาถึงรูปแบบวัฒนธรรมของ Cooke และ Lafferty กลาวไดวา 

วัฒนธรรมองคการมีปจจัยหลายปจจัยที่ข้ึนอยูกับรูปแบบและลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่

ปรากฏในแตละองคการ  กรณีที่มีวัฒนธรรมองคการลักษณะเขมแข็ง คือ อยูในทิศทางบวกเปน

พฤติกรรมที่สรางสรรคและมีจุดมุงหมายเชน การทํางานเปนทีม การยึดวัตถุประสงครวมกัน เปน
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ตน นับเปนปจจัยที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานรวมถึง

ผลผลิตที่มีคุณภาพดวยเชนกัน ในทางตรงกันขามถาวัฒนธรรมองคการมีลักษณะออนแอ หรือ

เปนไปในทิศทางลบ เชน มีการแขงขัน ตอตานและไมไววางใจกันเปนตน ปจจัยดังกลาวเปนเหตุให

ความรูสึกรวมและตรงกันของคานิยมระดับสมาชิกในองคการไมสอดคลองกัน เปนผลใหเกิดความ

สับสนและความไมชัดเจนในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานลดลงได 

 

ทฤษฎกีารรับรูวัฒนธรรมองคการตามแนวความคิดของ Hofstede 

 วัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของ Hofstede (n.d. อางอิงในชลธิชา หวังรวยนาม , 2542, 

หนา 18-24)  ซึ่งไดศึกษาโดยแบงวัฒนธรรมองคการตามแบบจําลองมิติของวัฒนธรรมเปน 6 มิติ 

ดังน้ี 

 1. ความเหลื่อมล้ําของอํานาจ ( Power Distance) เปนมิติที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ

ความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนองหรือกับพนักงานในองคการ ซึ่งเขาไดใหความหมายไววา 

เปนขอบขายซึ่งสมาชิกขององคการ หรือสถาบันคาดหวัง และยอมรับวามีการกระจายอํานาจที่ไม

เทาเทียมกัน องคการที่มีความเหลื่อมล้ําของอํานาจกวาง สถานภาพของผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา ปรากฏออกมาในรูปของความไมเทาเทียมกัน คือ ระบบการจัดลําดับฐานตําแหนง

มีความเหลื่อมล้ํา เปนองคการที่มีการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง ผูใตบังคับบัญชาคาดหวังวาจะไดรับ

การบอกใหทําอะไรบาง มีบุคลากรระดับหัวหนามาก ระดับชั้นของโครงสรางเปนแนวสูง มีชองวาง

ของระบบเงินเดือนระหวางผูบริหารระดับสูงกับพนักงานระดับลางผูบังคับบัญชาจะเปนผูออก

คําสั่งและเปนผูกําหนดวิธีการติดตอระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชามีแนวคิดเกี่ยวกับ

ผูบังคับบัญชาวา เปนผูเผด็จการอยางพอพระ ( Benevolent Autocrat) คือ ผูบริหารใหความสนใจ

สูงสุดในงาน แตสนใจตํ่าสุดในดานสัมพันธภาพ  สวนรูปแบบความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา

กับผูใตบังคับบัญชาในองคการที่มีความเหลื่อมล้ําของอํานาจกวาง ในดานความรูสึกนั้น 

ผูบังคับบัญชาที่มีความอาวุโสจะไดรับความนับถือมากกวาผูบังคับบัญชาอายุนอย มีการแบงยศแบง

ชั้น มีที่จอดรถประจําตําแหนง และองคการที่มีความเหลื่อมล้ําของอํานาจแคบ ผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชามีสิทธิใกลเคียงกัน ระบบการจัดลําดับฐานะตําแหนง เปนเพียงความไมเทาเทียม

กันตามบทบาทที่กําหนดขึ้น เพื่อความเหมาะสมในการบริหาร และบทบาทนี้จะเปลี่ยนแปลงได

เสมอ ภายในองคการมีการกระจายอํานาจยุติธรรมโครงสรางเปนแบบปรามิดแนวราบ และมี

จํานวนบุคลากรในระดับบริหารจํากัด ชองวางของระบบเงินเดือนระหวางผูบริหารระดับสูงกับ

ระดับลางมีนอย   ไมมีผูใดไดรับสิทธิพิเศษ ผูบังคับบัญชามีการพูดเขาถึงผูใตบังคับบัญชา และ

ผูบังคับบัญชาใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคนในที่ทํางาน 
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ผูใตบังคับบัญชาคาดหวังวาจะมีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับงานของเ ขา และยอมรับวา

ผูบังคับบัญชาจะเปนผูที่มีสิทธิขาดในการตัดสินใจขั้นสุดทาย   ลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจ 

เปนการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันในรูปแบบของสมาชิก ถูกแบงออกเปนชั้น ๆ ดวยวิธีการ

ของการใชอํานาจ การบังคับบัญชา ความมีชื่อเสียงสถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่ง และวัตถุนิยม 

เชน 

  - การปฏิบัติหนาที่ตามการควบคุมอยางเครงครัด 

  - ระดับชั้นขององคการที่มีมากเกินไป 

  - การยึดมั่นในคําสั่งและการสั่งการ 

  - การควบคุมที่ไมมีการกระจายอํานาจ 

  - พฤติกรรมของผูนําที่สั่งการ 

  - การกําหนดแบงสรรสิทธิพิเศษใหกับผูมีอํานาจ 

  - ความแตกตางเร่ืองผลตอบแทนระหวางพนักงานระดับลางกับผูบริหารระดับสูง 

  - การยืนยันในเร่ืองของการปฏิบัติตามและอํานาจแบบศูนยกลาง 

ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจ คือ 

  - การจัดต้ังและการดํารงไวซึ่งความมีอํานาจเหนือกวาและการครอบงํา 

  - การควบคุมอํานาจที่มีนอยกวาดวยการใชอํานาจที่มากกวา 

 2. การหลกีเลีย่งความไมแนนอน ( uncertainty avoidance) การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน

เปนมิติที่อธิบายถึงวิธีการแกปญหาความขัดแยง หรือความกาวราวที่อาจจะเกิดขึ้นของคนในสังคม 

แตละสังคม เปนขอบเขตซึ่งสมาชิกในวัฒนธรรมน้ันรูสึกกลัว เน่ืองจากมีความไมแนนอนหรือไมรู

สถานการณที่แนนอน   องคการจะมีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนมากหรือนอย ขึ้นอยูกับระดับ

ความวิตกกังวลที่เกิดจากความกลัววาจะเกิดสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาด ถา

องคการรูสึกวาอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือความไมปลอดภัยแนนอน องคการก็จะหาวิธีปองกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงความไมแนนอนหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จึงอาจกลาวไดวาการหลีกเลี่ยง

ความไมแนนอนจะมีความสําคัญเพียงใด ขึ้นอยูกับการรับรู ประสบการณ และความรูสึกสวนบุคคล

การหลีกเลี่ยงความไมแนนอ นในองคการจะมีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับเพื่อปองกันความไม

แนนอนที่เกิดจากพฤติกรรมของคนอ่ืน ในองคการที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนสูง จะมีการ

กําหนดกฎขอบังคับทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการมาก เพื่อควบคุมสิทธิและหนาที่ของแตละ

คนในองคการ   กฎเกณฑภายในและระเบียบที่ใชควบคุมในการทํางานมีมาก มีการทํางานหนักเรง

รีบ ในทางตรงกันขามองคการที่มีการหลีกเลี่ยงความไมแนนอนตํ่า มีความวิตกกังวลตํ่า พนักงานจะ

ทํางานหนักก็ตอเมื่อเขาตองการทํางาน ไมไดเกิดจากแรงขับภายในที่จะทํากิจกรรมนั้น พนักงาน
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ชอบที่จะผอนคลาย และเปนผูกําหนดกรอบของเวลาในการทํางานเอง   ลักษณะการหลีกเลี่ยงความ

ไมแนนอน เปนระดับของการลดความเสี่ยง ความไมแนนอน โดยนําความคิดของสิ่งที่มีอยูแลว 

หรือเปนสิ่งที่ไดกระทํามาแลว และประสบผลสําเร็จมาดัดแปลงเพื่อนําไปใชเหมาะสมกับตน และ

ลดความเสี่ยงตอการไมประสบความสําเร็จ เชน 

  - ความมั่นใจกับสิ่งที่มีการรับรองเปนทางการและมีหลักฐานที่แนนอน 

  - ความมั่นใจเชื่อถือคําแนะนําจากผูชํานาญการในดานตาง ๆ ที่เปนทางการ 

  - นับถือยกยองเชื่อฟงเกี่ยวกับอายุ ระบบอาวุโส 

  - ยึดมั่นในกฎระเบียบและขั้นตอนตาง ๆ อยางเครงครัด 

  - ตอตานการเปลี่ยนแปลงและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน คือ 

  - ความเชื่อในระบบที่แนนอน 

  - การควบคุมสิ่งตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง 

 3. ความเปนปจเจกนิยม ( Individualism) มิติน้ีจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางคนแตละ

คน และกลุมคนในสังคมซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะรูปแบบการอยูรวมกัน ความเปนปจเจก

นิยมและความเปนกลุมนิยมมีลักษณะตรงขามกัน น่ันคือ ถาองคการมีลักษณะความเปนปจเจกนิยม

สูงจะมีลักษณะความเปนกลุมนิยมตํ่า เปนตน   ความเปนปจเจกนิยม หมายถึง การที่บุคคลจะให

ความสําคัญกับเปาหมาย และความสนใจของตัวเองมากกวาจะสนใจ เปาหมายของกลุม เปนอิสระ

จากกลุม กลาที่จะเผชิญหนากับคนอ่ืน ๆ ในกลุมรับผิดชอบดูแลตัวเองและเฉพาะครอบครัวของ

ตัวเอง มีการแขงขันกันระหวางพนักงานดวยกัน ไมมีความสัมพันธระหวางพนักงาน ไมสงเสริมให

มีการสังสรรคสมาคมหมูพนักงาน องคการที่มีวัฒนธรรมในการทํางานที่เปนปจเจกนิยม 

ผูใตบังคับบัญชาจะแสดงพฤติกรรมตามความสนใจของเขา องคการจัดงานใหผูใตบังคับบัญชาและ

ผูบังคับบัญชาตามความสนใจของทั้งสองฝาย ผูใตบังคับบัญชาจะไดคาตอบแทนที่ดี และ

ตอบสนองความตองการดานจิตใจ ไมนิยมความสัมพันธแบบครอบครัว เพราะเชื่อวาจะเปนสิ่งที่

นําไปสูระบบอุปถัมภ จึงมีบางองคการที่กําหนดใหผูใตบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งตองลาออก ใน

กรณีผูใตบังคับบัญชาในองคการแตงงานกันเอง มีการพิจารณาโยกยายใหรางวัล หรือโบนัสจาก

ลักษณะและผลงานเปนรายบุคคล 
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 ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะความเปนปจเจกนิยม คือ 

  - พฤติกรรมความเปนเอกเทศไมเกี่ยวของกัน 

  - ลักษณะแบบผูเลนคนเดียว 

  - ความเปนตัวของตัวเอง 

  - ความเปนอิสระ 

  - เร่ืองที่เกี่ยวของกับเฉพาะบุคคลแตละคน 

 4. ความเปนกลุม (Collectivism) 

 มิติน้ีจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางคน และกลุมคนในสังคมซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึง

ลักษณะรูปแบบการอยูรวมกัน ความเปนกลุมนิยมและความเปนปจเจกนิยมมีลักษณะจะสะทอนให

เห็นถึงลักษณะรูปแบบการอยูรวมกัน ความเปนกลุมนิยมและความเปนปจเจกนิยมมีลักษณะตรง

ขามกัน น่ันคือ ถาองคการมีลักษณะความเปนกลุมนิยมสูงจะมีลักษณะความเปนปจเจกนิยมตํ่าเปน

ตน  ความเปนกลุมนิยม หมายถึง สมาชิกแตละคนจะใหความสําคัญกับโชคชะตาและเปาหมายของ

กลุมกอนจะคํานึงถึงเปาหมายของตัวเอง สมาชิกจะรักษาความกลมเกลียวภายในกลุม มีการพึ่งพา

อาศัยกันและกัน มีความรวมมือกัน มีกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงานโดยสะทอนออกมาในรูป

ของการทํางานเปนกลุม (Teamwork) ไมมีการแขงขันกันระหวางพนักงานดวยกัน สงเสริมใหมีการ

รวมกันตัดสินใจ และเลี่ยงการกอใหเกิดความขัดแยง โดยการตอบแทนกันและกัน รวมทั้งผูที่เปน

หัวหนากลุมจะตองคอยปกปองผูอ่ืนในกลุมดวย  องคการที่มีวัฒนธรรมแบบกลุมนิยม 

ผูใตบังคับบัญชาจะแสดงความสนใจไปตามทิศทางของกลุม ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับความคิด

สวนตัวของเขา แตเปนไปตามความคาดหวังจริยธรรมของสังคม ในเร่ืองของการกระจายรายได มี

การกระจายรายไดที่เทาเทียมกัน มอบหมายงานตามทักษะและการแสดงออกของผูใตบังคับบัญชา 

ความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชามีลักษณะคลายความสัมพันธในครอบครัว 

คือปกปองซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตยตอกัน การบริหารในองคการที่นิยมกลุม จะมีการพิจารณา 

ใหรางวัล และโบนัสเปนกลุม ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะความเปนกลุมนิยม คือ 

  - พฤติกรรมพึ่งพาเกี่ยวของกัน 

  - ลักษณะแบบผูเลนเปนทีม 

  - การเจริญรอยตาม 

  - การกระทําตาม 

  - เร่ืองที่เกี่ยวกับการรวมกัน 

 5. ความเปนชาย (Masculinity) ความเปนชาย เปนขั้วตรงกันขามกับความเปนหญิง เปนมิติ

ที่อธิบายถึงการแสดงบุคลิกตามลักษณะบทบาททางเพศ เมื่อกลาวถึงลักษณะความเปนชายและ
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ความเปนหญิงในองคการ จะอธิบายถึงความสัมพันธของรูปแบบการตัดสินใจของหัวหนา เพื่อน

รวมงาน และการรับรูเปาหมายขององคการ และลักษณะเฉพาะของอาชีพ ความเปนชาย จะเปน

ลักษณะของคนที่มีการตัดสินใจตามหลักการ ยึดมั่นในเหตุผลมากกวาจะคํานึงความรูสึกของผูอ่ืน 

มีความเชื่อมั่นในตนเอง อดทนเนนความสําเร็จทางวัตถุมีความกระตือรือรนในการแขงขันสูง 

บรรยากาศในการทํางานเครงครัด มีระบบระเบียบ และมีการแบงแยกกีดกันทางเพศสําหรับ

ตําแหนงระดับสงู   วัฒนธรรมแบบความเปนชายกับความเปนหญิงในองคการทําใหองคการมี

ลักษณะตางกัน   องคการที่มีวัฒนธรรมแบบความเปนชาย มีคานิยมในการทํางานแบบ “อยูเพื่อ

ทํางาน” เนนผลงานและการพิจารณาใหรางวัลอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม เชน ใหตามหนาที่

รับผิดชอบมีความคาดหวังวาจะไดรับความกาวหนาในงาน ผูบริหารจะรักศักด์ิศรีตนเอง กลา

ตัดสินใจ กาวราว มีรูปแบบการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับหลักการและเหตุผลโดยไมคํานึงถึงความรูสึก

ของผูรวมงาน   ลักษณะของวัฒนธรรมแตละแบบ เหมาะสมกับรูปแบบของอุตสาหกรรมที่ตางกัน

องคการที่มีวัฒนธรรมแบบความเปนชาย มีการแขงขันสูง มักจะเปนงานดานการผลิตสินคาหนัก

ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะความเปนชาย คือ 

  - การแบงแยกในบทบาททางเพศ 

  - ความแขง็แรงและกลาหาญเด็ดเด่ียว 

 6. ความเปนหญิง (Femininity) ความเปนหญิง เปนขั้วตรงกันขามกับความเปนชาย เปนมิติ

ที่อธิบายถึงการแสดงบุคลิกตามลักษณะบทบาททางเพศ เมื่อกลาวถึงลักษณะความเปนหญิงและ

ความเปนชายในองคการจะอธิบายถึงความสัมพันธของรูปแบบการตัดสินใจของหัวหนา เพื่อน

รวมงาน และการรับรูเปาหมายขององคการ และลักษณะเฉพาะของอาชีพ เชนงานที่ผูปฏิบัติงาน

ตองมีลักษณะบุคลิกแบบความเปนหญิง ซึ่งไดแกงานประชาสัมพันธ งานติดตอลูกคาโดยตรง 

องคการก็จะพิจารณาเลื่อนขั้นแกคนที่มีบุคลิกลักษณะความเปนหญิงมากกวาจะเลื่อนขั้นใหคนที่มี

ลักษณะความเปนชาย เปนตน   ความเปนหญิงจะเปนลักษณะของคนที่มีความประนีประนอม มี

ความสงบเสงี่ยม ออนโยนและใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต  ในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบความ

เปนหญิง ผูบริหารมักจะแกปญหาดวยความประนีประนอมและมีการเจรจาตกลงกัน การพิจารณา

ใหรางวัลอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค ผูบริหารจะใชสัญชาติญาณมากกวาการตัดสินใจอยาง

รอบคอบ และตองใชมติมหาชน ยึดคานิยม “ทํางานเพื่ออยู ”ลักษณะของวัฒนธรรมแตละแบบ 

เหมาะสมกับรูปแบบของอุตสาหกรรมที่ตางกัน องคการที่มีวัฒนธรรมแบบความเปนหญิง 

เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการใหบริการติดตอกับลูกคาโดยตรง 

ปจจัยที่เปนตัวบงชี้ถึงลักษณะความเปนหญิง คือ 
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  - การมีสวนรวมในบทบาททางเพศ 

  - ความชอบในการทํางานบาน ดูแลเด็ก กระทําตัวเปนผูตาม 

  - คํานึงถึงผูอ่ืน 

  - มีความเปนผูใตบังคับบัญชายอมทําตามคําสั่ง 

 วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บุคคลเรียนรู และถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึงและสามารถ

จะรับวัฒนธรรมจากองคการอ่ืนเขามาใชในองคการตนได แมวาวัฒนธรรมองคการคอนขางจะ

คงทน แตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได เปนการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนไป เพื่อความเหมาะสมกับ

การเปลีย่นแปลงรอบดานน่ันเอง 

  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน 

  ความหมายของความพึงพอใจในงาน 

  ความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่เปนแรงกระตุนและจูงใจ

ใหบุคลากรมีความต้ังใจในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ทําใหเกิดประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมี นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดให

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวตางๆ กัน ดังน้ี 

Smith (1965) กลาววา  ความพึงพอใจในงานเปนการบงถึงความพึงพอใจมากนอยของ

เจาหนาที่ที่มีตองานน้ันวา  ตอบสนองความตองการของเขาไดมากนอยเพียงใด  และกลาวอีกวาเปน

ความรูสึกของเจาหนาที่ท่ีมีตองานในดานรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม 

Applerwhite (1965) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานไววา  หมายถึง ความสุข 

ความสบายใจ  ที่ไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํา  งาน ความสุขที่ไดรับจากการทํา  

งานกับเพื่อนรวมงาน การมีทัศนคติที่ดีตองาน และความพอใจเกี่ยวกับรายได 

Blum & Naylor (1968) กลาวถึง ความพึงพอใจในงานไววาเปนทัศนคติตาง  ๆ ซึ่งเปนผล

มาจากงานและปจจัยตาง ๆ เชน คาจาง การปกครองบังคับบัญชา  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ    

สภาพของงาน  โอกาสความกาวหนาในการทํางาน  การยอมรับนับถือในความสามารถ  ความ

เหมาะสมของปริมาณงาน    มิตรภาพ และ ความรวมมือระหวางผูรวมงาน  การปฏิบัติอยางยตุธิรรม

ของผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที ่และอ่ืน ๆ เปนตน 

Feldman & Arnold (1983: 192) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  คือ 

สิ่งที่แสดงออกหรือความรูสึกในทางบวกที่มีอยูทั้งหมดที่บุคคลมีตองานที่ปฏิบัติ 
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สมยศ  นาวีการ (2533 : 14) ใหความเห็นวา  ความพึงพอใจในงาน  คือ ความรูสึกที่ดีโดย

สวนรวมของคนที่มีตองาน  เมื่อบุคคลกลาววาคนมีความพอใจในงานสูง  โดยทั่วไปมักจะ

หมายความวา บุคคลชอบและใหคุณคากับงานสูงและมีความรูสึกที่ดีตองานที่ทํานั่นเอง 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 36) กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน

ความรูสึกสวนรวมของบุคคลตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน  คือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน  

มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การทํางาน รวมทั้งสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

จอมพล พิเศษกุล (2537 : 13)  กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึงความรูสึก

ที่จะกระตุนและผลักดันใหบุคคลปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวโดยมีผลมา

จากปจจัยหลายดานดวยกนั ทั้งสภาพแวดลอมภายนอก เชน เพื่อนรวมงาน  ผูบังคับบัญชา  ฯลฯ และ

สภาพแวดลอมภายใน เชน ลักษณะบุคลิกภาพสวนตัว เปนตน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2539 : 321) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ความรูสึก

ที่ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและแรงจูงใจในดานตางๆของงานและผูปฏิบัติน้ันไดรับการ

ตอบสนองอันจะเปนผลที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจ  หรือมีความผูกพันกับงานและพรอมที่จะ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

สรุะ หีบโอสถ (2540 : 38) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ความรูสึก

หรือทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงาน  เกิดความสุขสบายที่ไดจากการทํางาน  ความสุขที่ไดทํางานกับ

เพื่อนรวมงานและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน  คาตอบแทน  การบังคับบัญชา  กลุมงานและ

ความกาวหนาในอาชีพ 

นเรศ ภูโคกสูง  (2541 : 7) มคีวามเห็นวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  

ความรูสึกที่มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน  ซึ่งเกิดจากการไดรับการ

ตอบสนองความตองการในปจจัยตางๆ  ในการปฏิบัติงาน  ถาบุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติที่ดีตอ

การปฏิบัติงานในทางบวก  จะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   มีการเสียสละ  อุทิศ

แรงกาย แรงใจ และสติปญญาใหแกงานมาก ตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติที่มีตอการ

ปฏิบัติงานในทางลบ  จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจแกงาน  ทําใหไมมีความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน  ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลไมคงที่แนนอน อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

ไป ฉะน้ัน ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  เพื่อที่จะ

ไดทําการแกไขปรับปรุงบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเอ้ือหรือสนองตอบตอความตองการ
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ของบุคลากร  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใชพลัง

ปฏิบัติงาน ทําใหองคกรเกิดความเจริญและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

จากการใหความหมายตางๆดังกลาว ผูวิจัยขอสรุปวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ทัศนคติ ความรูสึกในทางบวกของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ  เปนแรงผลักดันทําใหบุคคล

ทํางานดวยความกระตือรือรน  มีขวัญและกําลังใจ  ทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจในงาน 

นับแตไดมีการศึกษาและวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ Mayo, 

George Elton ที่ไดทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตางๆที่มีตองานของพนักงานในบริษัท Western 

Electric Company นครชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในระหวางป  ค.ศ. 1924-1932 (ศริวิรรณ เสรี

รัตน และคณะ , 2539) ทําใหองคการตางๆ  ไดหนัมาใหความสนใจ  และความสําคัญตอความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางกวางขวางเพราะผลจากการศึกษาและวิจัยของ  Mayo, 

George Elton ทําใหทราบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน  และทุกระดับมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการเปนอยางมาก  และในปจจุบันไดมีผูนําเอา

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการ

ศึกษาวิจัยทางดานการบริหารงานบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลในองคกร  เปนตน  และในการ

ปฏิบัติงานในองคกรทั่วๆ ไปในปจจุบัน ก็ยังคงนําทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมา

ใชกันอยางแพรหลาย ดังที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2532 : 126) ไดสรุปความสําคัญของการศึกษา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไวดังน้ี 

1. การรับรูในปจจัยตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทําให

หนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้นและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จะทําใหบุคคลมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  ลดการ

ขาดงาน การลางาน การมาทํางานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีตองาน 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล  ทําใหองคการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 122) กลาววา ความพึงพอใจในงานมีความสําคัญ ดังนี้ 

1.การรับรูปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน ทําใหหนวยงานสามารถ

นําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดประโยชนตอการทํางาน 
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2.ความพึงพอใจในงาน  ทําใหบุคคลมีความต้ังใจในการทํางาน ลดการขาดงาน การลางาน 

การมาทํางานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีตอการทํางาน 

3.ความพึงพอใจในงาน  เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  สามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายขององคกร 

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกรไดศึกษาปจจัยตางๆขององคกร ที่สามารถกระตุนให

บุคลากรเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน มี ความสนใจในงานมากขึ้น  เพิ่มความ

กระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น  เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น  เกิดความเต็มใจที่จะนําความรูความสามารถ

ของตนเองที่มีอยูมาสรางประโยชนใหกับองคการ  พบวาปจจัยที่จูงใจใหบุคลากรทํางานอยางมี

ประสิทธิผล เปนปจจัยตัวเดียวกันที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน กลาวสรุปวา ความพึงพอใจใน

งานเปนผลมาจากแรงจูงใจในการทํางาน( work motivation )ที่บุคคลไดรับการตอบสนอง  

ยกตัวอยางเชน คาจาง เงินเดือน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่จูงใจใหทํางาน เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานจนไดรับ

คาจาง เงินเดือนในปริมาณที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในทัศนคติหรือการรับรูของเขา ความพึง

พอใจในงานก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะอยูในระดับมากนอยน้ัน ขึ้นอยูกับระดับการตอบสนอง ดังน้ัน

แรงจูงใจในการทํางาน และความพึงพอใจในงานจึงเปนเร่ืองที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในงาน 

 การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้น เปนกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร (สมยศ , 

2540, หนา 289) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก

(Extrinsic and Intrinsic Motivation) และเมื่อไดรับการตอบสนอง จะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจ

ในงาน และจําเปนตองอาศัยทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน  ผูวิจัยไดทําการศึกษา

ถึงทฤษฎีสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน  ดังน้ี 

1. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of NeedsTheory) 

 Maslow (1970: 22-24) ไดศึกษาวาพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุมโดย

แรงจูงใจตางๆ  แรงจูงใจเหลาน้ี  มีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคนอีกดวย  ดังน้ัน จึงเปนสิ่ง

สําคัญที่ผูบริหารควรไดรับทราบวา  แรงจูงใจหรือความตองการ  (Motive or Wants) ของพนักงาน

ในองคการนั้นมีรูปแบบอยางไรบาง  ความรูในเร่ืองดังกลาวไดรับการศึกษาอยางถูกตองจนกระทั่ง

ต้ังเปนทฤษฎีทั่วไป  (General Theory) เกี่ยวกับการจูงใจคนขึ้นไว  ผูต้ังทฤษฎีน้ี  คือ Abraham 

Maslow ซึ่งไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไวดังน้ี คือ 

1. คนทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีที่สิ้นสุดและความ

ตองการเหลาน้ีจะไปกระตุนพฤติกรรม 
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2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  ก็จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป  ความ

ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทาน้ันที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสูง  ตามลําดับของความสําคัญ  

กลาวคือ  เมื่อความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสูงก็จะ

เรียกรองใหมกีารตอบสนอง 

Maslowไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความตองการ

อยางมีระเบียบ  ลําดับขั้นของความตองการหรือ  “Hierarchy of Needs”ของมนุษย  ตามทฤษฎีของ  

Maslow มีอยู 5 ระดับ คือ 

 
 

 

ภาพประกอบ 2.3     แสดงลําดับขั้นความตองการของ Maslow  

ที่มา : Robbins & Coulter.  (2547). การจัดการและพฤติกรรมองคการ, หนา 187. 

 

 Maslow เสนอวา ขั้นแตละขั้นจะตองไดรับการตอบสนองต้ังแตขั้นตนและคอยๆ  ไตขึ้นไป

ถึงขั้นสุดทาย เปนการไตเตาทีละขั้น ถาขั้นตนๆ ไมไดรับการตอบสนองหรือไมประสบความสาเร็จ

ขั้นตอไปก็จะเกิดขึ้นลําบาก พีระมิดของ Maslow มีดังตอไปน้ี 

 1. ความตองการทางกาย  (Physiological needs) หมายถึง  ความจําเปนที่จะตองมี

เกี่ยวกับทางกาย  เชน ตองการอาหาร  อากาศ  นํ้า การพักผอนนอนหลับและเซ็กสมนุษยเราจะตอง

ไดรับการตอบสนองในความตองการเหลานี้จึงจะอยูรอด ถาไมมีอาหาร  นํ้า และอากาศ  เราก็ตาย  ถา

ไมมีเพศสัมพันธเราก็สูญพันธุ  ดังน้ันมนุษยเราจึงมีพฤติกรรมว่ิงหาสิ่งเหลาน้ีเราจะพูดถึงการทํามา

หากนิ คนจนก็หาเชากินค่ํา ตอสูเพื่อการน้ีตลอดเวลา ทุกวันน้ีเรายังตองตอสูกับการที่อาหารเปนพิษ  
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อากาศและน้ําเปนพิษ  มลพิษของอาหาร  อากาศและน้ําไดกลายเปนปญหาใหญที่จะตองแก  

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการไมไดรับความตองการทางกายภาพเหลานี้ทําใหเกิดพฤติกรรมทางสังคม

มากมาย คนจนไมพอกินก็ขอเขาหรือไมก็ขโมยและปลนคนรวยก็มี ปญหาโรคอวนและโรคตางๆ  ที่

เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไมสมควรจนตองมีการจัดทัวรลางพิษ  กนิอาหารชวีจิต  และพฤติกรรม

อีกมากมาย 

 2. ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง  (Safety and Security needs) 

หมายถึง  ความตองการที่จะมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต  หลังจากที่  need ขั้นที่หน่ึง

ไดรับการตอบสนองแลว  คนเรายอมตองการมีความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต  สังเกตไดวา

ทุกวันน้ีเราจะมีการทําประกันมากขึ้นไมวาจะเปนการประกันภัยหรือประกันชีวิต  เรายังมีการทําร้ัว

ทาํเหลก็ดัดกนัขโมย นอกจากน้ีจากการสํารวจยังพบวาสตรีมีแนวโนมที่จะเลือกคูที่มีฐานะดีหรือมี

ศักยภาพในการทํามาหากินดีเพื่อความมั่นคง 

 3. ความตองการการยอมรับจากสังคม  (Social needs) หมายถึงความตองการทาง

สังคม  ตองการความรักและความเขาใจ  มนุษยทุกคนตองการมีความผูกพันที่ลึกซึ้ง  จึงมีคนว่ิงหา

ความรักกันมากมาย  เมื่อพบรักแลวก็จะมีความสุข  บุคคลที่มีความรักจะปรับตัวไดดีกวาในสังคม  

สิ่งสําคัญของความรักคือ ความเขาใจกันและความเขากันได มีความเห็นใจ (empathy) มีความนับถือ

ซึ่งกันและกัน  (mutual respect) คนที่มีคนรักจะมี  self-esteem หรือความเคารพตัวเองสูงขึ้นดวย  

ความสัมพันธที่ดีทําใหมีการหนุนซึ่งกันและกัน  คนเราถารักถาชอบกันก็จะมีความเปนหวงเปนใย

ซึ่งกันและกัน  ซื่อสัตยตอกัน  ความสัมพันธทางสังคมจึงเปนไดทั้งที่มาของความสุขและความทุกข  

มนุษยก็จะมีพฤติกรรมตางๆ ที่สรางความสัมพันธที่ดี 

 4. ความภาคภูมิใจในตนเอง  (Ego and Esteem needs) หมายถึงความตองการที่จะ

รักษาตัวตนของตัวเองและความตองการที่จะมีการไดรับความนับถือ  คนเราทุกคนตองมี  ego ซึ่ง

เปนตัวตนทางจิตใจ  และเราตองการใหคนนับหนาถอืตา  ขอสําคัญที่สุดเราตองมีความเคารพตัวเอง  

ความนับถือมีทั้งความนับถือที่แทจริงและความนับถือที่ฉาบฉวย  ความนับถือที่แทจริงคือความนับ

ถอืตัวเอง  สวนความนับถือที่ฉายฉวยคือการอาศัยคนอ่ืนมานับถือ ในสังคมทุกวันนี้มีการด้ินรน

เพื่อใหคนอ่ืนมานับถือเรามากมาย  คนจะหมกมุนอยูกับเกียรติยศและศักด์ิศรีตลอดเวลา  มีความ

ภาคภูมิใจเมื่อมีคนนับหนาถือตา  แตหารูไมวาการอาศัยคนอ่ืนมานับถือน้ันมันไมเที่ยง  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งถาเกี่ยวกับลาภ ยศ สรรเสริญ วิธีที่จะไดความนับถือที่เปนแกนแทคือ การนับถือตัวเองซึ่งไม

มีใครจะมาแยงได การนับถือตัวเองน้ันไดมาจาก  การประกอบกรรมดีและกรรมชอบ  ไดมาจากการ

แสดงศักยภาพทําความดีตอตัวเองและตอสังคมดวย selfesteem ซึ่งมาจากการกระทําความดีและการ

แสดงความสามารถของตัวเองจึงเปนความนับถือที่มั่นคงและแทจริงของเรา  คนที่มี self-esteem ตํ่า
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จะมี sensitive ego หรือมีจิตใจออนไหวงายถูกดูถูกนิดเดียวก็ชกตอยทํารายกัน  เหมอืนในกรณขีอง

นักศึกษาอาชีวะ  ทั้งน้ีเพราะทุกคนอยากมีคนนับถือเพื่อจะไดนับถือตัวเอง  ทําใหเปนคนที่ให

ความสําคัญเร่ืองเกียรติยศศักด์ิศรีเปนอันมาก  ทั้งน้ีเพราะลึกลงไปตัวเองไมไดสรางศักด์ิศรีให

ตัวเองในทางที่ถูกที่ควร  คนเราควรมีความภูมิใจในตัวเอง  สราง ego ที่เขมแข็งโดยการสราง  self-

esteem ดวยตัวเอง  ถาพึ่งคนอ่ืนในการสรางตัวตนของตัวเองมากไปจะทําใหเปนคน  1) แครสังคม

ผิดปกติ    2) เกิดการฉอโกงเพื่อใหมีหนามีตา เกิดการคอรรัปชั่น 

 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) หมายถึง การบรรลุศักยภาพ  

คนเราทุกคนมีศักยภาพ  แมมนุษยจะไมมีความเสมอภาคทางยีนสและพรสวรรค  แตเราก็มีศักยภาพ

ทุกคน การบรรลุศักยภาพคือการไดแสดงความสามารถเทาที่ตนมี  แม Maslow จะพบคนที่มี  self-

actualize นอยมาก  คงเปนเพราะวิธีทําวิจัยของเขา  แตเราก็พบคนแสดงศักยภาพมากมาย  ในทาง

จิตวิทยา self-realization หรือ self-actualization ทําใหมนุษยสมบูรณ  สําหรับ Maslow  บุคคลที่ได

บรรลุศักยภาพจะมีลักษณะดังตอไปน้ีคือ  1) สามารถรับรูไดดีกวา  2) ยอมรับตนเอง  ยอมรับผูอ่ืน  

และยอมรับธรรมชาติมากขึ้น  3) มีความฉับไวในการโตตอบมากขึ้น  4) สนใจปญหามากขึ้น  5) มี

ความเปนสวนตัวมากขึ้น  6) เปนอิสระมากขึ้นและรูจักตอตานปทัสถานสังคมที่เขมงวดเกินไป  7) 

แสดงความชื่นชมไดเร็วขึ้นและมีอารมณออนหวานมากขึ้น  8) มีประสบการณสุดยอดในเร่ืองตางๆ  

มากขึ้น  9) รวมเอกลักษณกับมนุษยชาติมากขึ้น  10) มีมนุษยสัมพันธดีขึ้น 11) เปนประชาธิปไตย

มากขึ้นและมีบุคลิกดีขึ้น  12) มีความสรางสรรคเพิ่มขึ้นมาก  และ 13) มีระบบคานิยมที่เปนระเบียบ  

ทั้งน้ีม  Maslow ไดคุณลักษณะเหลานี้มาจากการศึกษาชีวประวัติของบุคคลสําคัญและจากการ

สัมภาษณ เพื่อนสนิทของเขาที่เขาคิดวาไดบรรลุศักยภาพแลวคุณลักษณะเหลาน้ีทําใหเขาต้ังเงื่อนไข

คนบรรลุศักยภาพไวสูงมาก จึงทําใหเขาพบคนบรรลุศักยภาพนอยในงานวิจัย 

 

2. ทฤษฎ ีX และ Y ของ McGregor (Theory X and Theory Y) 

             จากทฤษฎีของ  Maslow ไดถูกนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาของ  Douglas McGregor ซึ่ง

เสนอทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y (Theory X and Theory Y) ซึ่งเปนทฤษฎีที่แบงมุมมองเกี่ยวกับ

พนักงานในองคการออกเปน  2 ดาน ในหนังสอื  Douglas  McGregor  revisited: Managing The 

Human Side of Enterprise กลาวไววา Douglas McGregor  สรางทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y เพือ่อธบิาย

ชุดขอสันนิษฐาน  และขอเสนอที่ผูนําองคกรทั้งหลายพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับความ สามารถและศักยภาพ

ของมนุษย   McGregor ศึกษาจากงานของ  Maslow นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงและทฤษฎี  X และ Y ก็มี

พื้นฐานความคิดจากทฤษฎีการจูงใจของ  Maslow ดวย (อางอิงใน  Heil,Bennis & Stephens, 2000) 
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McGregor ไดสรุปขอสมมติฐานเกี่ยวกับตัวมนุษยต้ังเปนทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y อธิบายถึงการมอง

พนักงานเปน 2 แบบคือ 

1. ทฤษฎี X กลาววา 

             1.1 ผูปฏิบัติงานสวนมากเกียจคราน  ไมชอบทํางาน  และพยายามหลีกเลี่ยง  การทํางานทุก

อยางเทาที่จะทําได 

             1.2 วิธีการควบคุมผูปฏิบัติงานตองใชวิธีรุนแรง  การใชอํานาจบังคับ  หรือ การขูบังคับ  การ

ควบคุมการเขมงวดเพื่อใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

             1.3 ไมมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความกระตือรือรนนอย  แตตองการความปลอดภัย

มากกวา 

             ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี  X ชี้ใหเห็นวา  โดยธรรมชาติแลว  มนุษยไมชอบทํางาน  

พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส แตในขณะเดียวกนัมนุษยสนใจประโยชนสวนตัวไปดวย  ดังน้ัน

ผูบริหารจะตองพยายามกําหนดมาตรฐานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา  อยางใกลชิดมีการสั่งการ

โดยตรงการจูงใจจะเนนคาตอบแทนดานรางวัลและผลประโยชนอ่ืนๆ  การใชระเบียบ  หนาที่ และ

คุกคามดานการลงโทษที่ผูบริหารจะเห็นวาจุดสําคัญของการจูงใจ  คือ การตอบสนองความตองการ

ของคนดวยความตองการขั้นพื้นฐาน เทาน้ัน 

2. ทฤษฎี Y กลาววา  

             2.1 ผูปฏิบัติงานชอบที่จะทุมเทกําลังกายใจใหกับงาน  และถือวาการทํางาน  เปนการเลน

สนุกหรือการพักผอน ทังนี้ยอมขึ้นอยูกับลักษณะงานและลักษณะของการควบคุมงาน 

             2.2 ผูปฏิบัติงานกลุมน้ีไมชอบการขูบังคับ  ทุกคนปรารถนาที่จะเปนตัวของตัวเอง  ชอบ

คําพูดที่เปนมิตร และทํางานตามวัตถุประสงคที่เขามีสวนผูกพัน 

             2.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  มีความกระตือรือรน  และมีความคิด  ริเร่ิม

สรางสรรคในสิ่งตาง ๆ รวมทั้งยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นดวย 

             ทฤษฎีของ  McGregor สามารถนําไปประยุกตในการทํางานไดโดยลักษณะการทํางานจะ

แตกตางกันตามทัศนะฝายจัดการ  น่ันคือ ถานํา ทฤษฎี X ไปใช องคการจะควบคุมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอยางเขมงวด  และใชปจจัยพื้นฐานทางวัตถุ  เชน เงินคาจาง  เพื่อจูงใจพนักงาน  ในทาง

ตรงกันขาม  ถานําทฤษฎี Y ไปใช องคการจะใหอิสระแกพนักงานในการทํางาน ใหความไววางใจ

ใหพนักงานรูสึกวาตนสามารถปฏิบัติงานไดโดยใชความสามารถของตนไดเต็มที่โดยไมถูกควบคุม

บังคับบัญชาอยางเขมงวด  กลาวคือใชปจจัยทางดานจิตใจเปนสิ่งจูงใจพนักงานน่ันเอง  ผูวิจัยเห็นวา

องคการควรใชวิธีจูงใจแบบทฤษฎี  Y เพราะจะทํา  ใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคการ  ซึ่งจะ
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กอใหเกิดความเต็มใจและอุทิศกําลังความสามารถใหกับการทํางานของตน  สงผลใหองคการ

สามารถใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

3. ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factors Theory)   

Herzberg, Mausner & Snyderman. (1959) ต้ังสมมติฐานวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพอใจ

ในงานจะถกูแยก  และทําใหแตกตางไปจากปจจัยที่นําไปสูความไมพอใจในงาน  ทั้งน้ี  โดย 

Herzberg และคณะไดรวมกันทําวิจัยโดยวิธีสัมภาษณวิศวกรและสมุหบัญชี  จํานวน 200 คน จาก

บริษัทตางๆ  9 แหงในเมืองพิทสเบิรก  มลรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาคําตอบวาประสบการณจากการ

ทํางานแบบใดที่ทําใหบุคคลเหลาน้ันเกิดทัศนคติความรูสึกที่ดีหรือไมดีและความรูสึกที่มีตอ

ประสบการณแตละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ  เมื่อไดคําตอบแลว  Herzberg และคณะไดนํามา

วิเคราะหและจัดเรียงลําดับโดยแบงเปนสองปจจัย  คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนหรือปจจัย

สุขอนามัย  ซึ่งปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่นําไปสูทัศนคติในทางบวก  เพราะทําใหเกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานมีลักษณะสัมพันธกับเร่ืองของงานโดยตรง  ในขณะที่ปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่ปองกัน

ไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเปน สภาวะแวดลอม  หรือเปน

สวนประกอบของงาน ปจจัยนี้อาจนําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได 

ปจจัยจูงใจ  (Motivator Factors) และปจจัยค้ําจุน  (Hygiene Factors) ซึ่ง Herzberg ได

อธิบายไวมีรายละเอียด ดังน้ี (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959, p.113-119) 

ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คือ 

1. ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลทํางานตามความสามารถ

แหงสติปญญาไดอยางอิสระ จนไดรับความสําเร็จเปนอยางดี เกิดความรูสึกภูมิใจและปลาบปลื้มใน

ผลสําเร็จแหงงานน้ัน 

2. การยอมรับนับถือ  (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา  จาก

เพือ่น จากผูมาขอรับคําปรึกษา  หรือจากบุคคลในหนวยงาน  ในรูปแบบของการยกยอง  ชมเชย  

แสดงความยนิดี การใหกําลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 

3. ลักษณะของงาน  (Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ  ทาทาย ตองอาศัยความคิดริเร่ิม

สรางสรรค หรือเปนงานที่มีสามารถทําไดโดยลําพังเพียงผูเดียว 

4. ความรับผิดชอบ  (Responsibility) หมายถึง  ความพึงพอใจที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงานและมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 
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5. ความกาวหนา  (Advancement) หมายถึง  ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใน

สถานภาพของบุคคลในสถานที่ทํางาน  เชน การไดรับการเลื่อนตําแหนงและการมีโอกาสไดศึกษา

หาความรูเพิ่มเติม 

6. โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง  (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่จะไดรับ

การแตงต้ังเลื่อนตําแหนงและประสบกับความสําเร็จ 

ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ 

1. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ  

การบริหารงานขององคการซึ่งสอดคลองกับนโยบายขององคการนั้น 

2. การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision-Technical) หมายถึง  ความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหาร 

3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึง  การ

ติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางานรวมกัน

และเขาใจซึ่งกันและกัน 

4. สภาพการปฏิบัติงาน  (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  เชน 

แสง เสยีง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมถึงลักษณะสภาพแวดลอมอ่ืนๆ  เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือ

ตางๆ 

5. เงนิเดือน (Salary) หมายถึง รายได คาจางประจําเดือนที่เปนธรรมซึ่งบุคคลไดรับอันเปน

ผลตอบแทนจากการทํางานของบุคคลนั้น หากบุคคลไดรับเงินเดือนที่เปนธรรมจะสงผลตอการเพิ่ม

ผลผลิต มีความพึงพอใจในงานที่ทําและมีผลตอความภักดีกับบริษัท 

6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึง การติดตอ

ระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางานรวมกันและ

เขาใจซึ่งกันและกัน 

7. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีในชีวิตสวนตัวซึ่งมี

ความสัมพันธกับการทํางาน 

8. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  (Interpersonal Relations-Subordinates) หมายถึง การ

ที่บุคคลตางระดับสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจที่ดีตอกัน 

9. สถานภาพของอาชีพ  (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม  มีเกียรติ

และมีศักด์ิศรี 

10. ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากร

ที่มีตอความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 
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ดังน้ัน จึงสรุปทฤษฎีของ  Herzberg ไดวา องคประกอบในดานปจจัยที่กอใหเกิดความพึง

พอใจเทาน้ัน ที่จะนํามาสูความพึงพอใจทางบวกในการทํางานของคน 

ปจจัยค้ําจุน  ไมใชเปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นแตจะเปนขอกําหนดเบื้องตนเพื่อ

ปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้นเอง  การคนพบที่สําคัญจากการศึกษาของ  

Herzberg  คือ ปจจัยที่เรียกวา ปจจัยค้ําจุนน้ันจะมีผลกระทบตอความไมพอใจในงานที่ทํา และปจจัย

จูงใจจะมีผลกระทบตอความพอใจในงานที่ทํา  กลาวคือปจจัยคํ้าจุนยอมจะเปนเหตุที่ทําใหคนเกิด

ความไมพอใจในงานที่ทํา  ทั้งน้ีปจจัยค้ําจุนเปนเพียงขอกําหนดเบื้องตนเพื่อปองกันไมใหคนไม

พอใจงานที่ทําเทานั้น  สวนปจจัยจูงใจก็ไมไดเปนปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหคนเกิดความพอใจใน

งานที่ทํา  แตเปนปจจัยที่กระตุนหรือจูงใจคนใหเกิดความพอใจในงานที่ทําเทาน้ัน  ดังน้ัน  ขอ

สมมติฐานที่สําคัญของ  Herzberg   ก็คือ ความพอใจในงานที่ทําจะเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีของ Herzberg ไดชี้ใหเห็นเปนนัยวา ผูบริหารจะตองมีทัศนะเกี่ยวกับงานของผูอยูใต

บังคับบัญชาสองอยาง  คือ สิ่งที่ทําใหผูอยูใตบังคับบัญชามีความสุขและสิ่งที่ทําใหพวกเขาไมมี

ความสุขในงานที่ทํา ขอสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจสมัยเดิม มักจะถือวาสิ่งจูงใจทางดานการเงิน  

การปรับปรุงความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดี  จะทําใหผลผลิต

เพิ่มขึ้น  การขาดงานและการออกจากงานที่นอยลง  นับไดวาเปนขอสมมติฐานที่ผิดพลาด  ปจจัย

เหลาน้ีทั้งหมด เพียงแตปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานที่ทําและปญหาเทานั้นเอง  ปจจัยจูงใจ

เทาน้ันจึงจะเปนสิ่งจูงใจผูอยูใตบังคับบัญชาใหเพิ่มผลผลิต 

 

4. ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) 

 Alderfer (n.d.อางอิงในศริวิรรณ เสรีรตัน และคณะ, 2545) เนนการทําใหเกิดความพอใจ

ตามความตองการของมนุษย แตไมคํานึงถึงขั้นความตองการวาความตองการใดจะเกิดขึ้นกอนหรือ

หลงั และความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันก็ได  ความตองการตามทฤษฎี  ERG มี

นอยกวาความตองการตามลําดับขั้นของ  Maslow โดย Alderfer ไดแบงความตองการของบุคคล

ออกเปน 3 ประการ ดังน้ี 
1. ความตองการมีชีวิตอยู (Existence needs [E]) เปนความตองการของบุคคลที่ตองการการ

ตอบสนองเพื่อใหมีชีวิต  เปนความตองการไดรับการตอบสนองทางกาย  กลาวคือ ตองการอาหาร  

เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย  เคร่ืองใชตาง  ๆ ยารักษาโรค  ผูบริหารจึงควรตอบสนองความตองการดวย

การใหคาตอบแทนเปนเงินคาจาง  เงินเพิ่มพิเศษ  รวมถึงความรูสึกมั่นคงปลอดภัยจากการทํางาน  

ไดรับความยุติธรรม มีการทําสัญญาวาจางการทํางาน เปนตน 
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2. ความตองการมีสัมพันธภาพ  (Relatedness needs [R]) เปนความตองการของบุคคล  ที่จะ

มีมิตรไมตรี มีความสัมพันธกับบุคคลที่อยูแวดลอมในการทํางาน  ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากร

ในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกันตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีตอบุคคลภายนอกดวย  เชน การ

จัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เกิดสถานภาพที่ยอมรับทางสังคม 

3. ความตองการความกาวหนา  (Growth needs [G]) เปนความตองการสูงสุดของบุคคล  

ไดแก ความตองการไดรับการยกยอง  และตองการความสําเร็จในชีวิต  ผูบริหารควรสนับสนุนให

พนักงานพฒันาตนเองใหเจริญกาวหนา  ดวยการพิจารณาการเลื่อนขั้น  เลือ่นตําแหนง  หรือ

มอบหมายใหรับผิดชอบตองานกวางขึ้น  โดยมีหนาที่งานสูงขึ้น  อันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาว

ไปสูความสําเร็จ 

Alderfer ไมเชื่อวาบุคคลจะตองไดรับการตอบสนองความพึงพอใจอยางสมบูรณในระดับ

ของความตองการกอนที่จะกาวหนาไปสูระดับอ่ืน  เขาพบวาบุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความ

ตองการมากกวาหนึ่งระดับ  ตัวอยางความตองการที่จะไดรับเงินเดือนที่เพียงพอ  (ความตองการ

ความอยูรอด ) ในขณะเดียวกันจะเกิดความตองการการยอมรับ  ความพอใจ (ความตองการทาง

สังคม) และเกิดความตองการการสรางสรรค  ตองการความกาวหนา  (ความตองการเจริญเติบโต ) 

ยิ่งกวาน้ัน Alderfer คนพบวาลําดับประเภทความตองการจะแตกตางกันในแตละบุคคล 

Alderfer ยังขยายทฤษฎีของมาสโลวโดยพิจารณาถึงวิธีการที่บุคคลมีปฏิกิริยา  เมือ่เขา

สามารถและไมสามารถตอบสนองความตองการของตน  โดยพฒันาหลกัความกาวหนาในความพงึ

พอใจ (Satisfaction progression principle) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บุคคลมีความกาวหนาสัมพันธกับ

ลําดับขั้นความตองการเมื่อตอบสนองความตองการในระดับตํ่ากวาได  และในทางตรงขามหลักการ

ถดถอย ความตึงเครียด (Frustration regression principle) ซึ่งอธิบายวา เมื่อบุคคลยังมีความตึงเครียด

ในการพยายามที่จะตอบสนองในระดับตํ่ากวา  ทฤษฏี  ERG ระลึกวาความตองการของบุคคล

สามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงขึ้นหรือตํ่าลงไดขึ้นอยูกับวาเขาสามารถตอบสนองความตองการใน

ระดับตํ่าลง หรือความตองการในระดับสูงขึ้นไดหรือไม 

 

5. ทฤษฎีความตองการท่ีแสวงหาของ McClelland (McClelland's Acquired Needs Theory) 

 McClelland (1965, อางอิงในรังสรรค  ประเสริฐศรี) ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบ

การรับรูของบุคคลเพื่อวัดความตองการของมนุษย  โดยแบบทดสอบ  TAT เปนเทคนิคการนําเสนอ

ภาพตาง ๆ แลวใหบุคคลเขียนเร่ืองราวกับสิ่งที่เขาเห็นแมคเซลลแลนดไดระบุถึงแนวความคิดดาน

ความตองการ 3 ประการ ที่ไดจากแบบทดสอบ  TATซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่เขาจะเขาใจ

ในพฤติกรรมของบุคคลดังนี้ 
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 1. ความตองการความสําเร็จ  เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆ  ใหเต็มที่และดีที่สุด

เพื่อความสําเร็จ  จากการวิจัยของแมคเซลลแลนด  พบวา  บุคคลที่ตองการความสําเร็จสูง  จะมี

ลักษณะชอบการแขงขัน  ชอบงานที่ทาทาย  และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงาน

ของตนเอง  มีความชํานาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง  และกลาที่จะเผชิญกับความลม   

เหลว 

 2. ความตองการความผูกพัน  ตองการเปนสวนหน่ึงของกลุม  ตองการสัมพันธภาพที่

ดีตอบุคคลอ่ืน  บุคคลที่ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาการแขงขัน  

โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 

 3. ความตองการอํานาจ  เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน  บุคคลที่มี

ความตองการอํานาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนเองมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน  ตองการให

ผูอ่ืนยอมรับและยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอ่ืน และกังวลเร่ือง

อํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

 McClelland ไดเสนอวา  ความตองการ  3 ประการ  ในชวงเวลานั้นเปนผลมาจาก

ประสบการณในชีวิต  โดยเขาจะกระตุนผูบริหารใหเรียนรูถึงวิธีการที่จะระบุถึงความตองการ

ความสําเร็จ  ความตองการความผูกพัน  ความตองการอํานาจของบุคคลทั้งหลายที่มีตอบุคคลอ่ืน

เพื่อที่จะใหสามารถสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ตอบสนองตอความตองการของแตละ

บุคคล ทฤษฎีน้ีมีประโยชน  เพราะแตละความตองการจะมีการเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในการ

ทํางานในลักษณะตาง ๆ โดย McClelland พบวา 

 1. ความตองการอํานาจในระดับปานกลางถึงระดับสูงมีความสัมพันธกับความ

ตองการความผูกพันระดับตํ่าในความสําเร็จของผูบริหารระดับสูง 

 2. ความตองการอํานาจระดับสูงจะทําใหบุคคลเต็มใจที่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบ

ตอบุคคลอ่ืน 

 3. ความตองการความผูกพันในระดับตํ่าจะทําใหผูบริหารสามารถตัดสินใจโดย

ปราศจากความวิตกกังวลวาบุคคลอ่ืนจะเกิดความไมพอใจ 

 นอกจากน้ี McClelland ยังพบรูปแบบการจูงใจความสําเร็จที่ชัดเจนที่สุดในบริษัทขนาด

เลก็ ซึ่งประธานบริษัทมีการจูงใจดานความสําเร็จสูงมาก  ในขณะที่พบวาบริษัทขนาดใหญผูบริหาร

ระดับสูงจะมีการจูงใจดานความสําเร็จในระดับปานกลางและมีความตองการในดานความมีอํานาจ

และความผูกพันสูง  สวนผูบริหารระดับกลางและระดับสูงจะมีการจูงใจดานความสําเร็จสูงกวา

ประธานบริษัท  
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6.ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 

เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความพึงพอใจในแงที่วา  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจไดก็ตอเมื่อเขา

ประเมนิวางานน้ันๆ  จะนําผลตอบแทนมาให  ซึ่งบุคคลไดมีการตัดสินใจไวลวงหนาแลววาคุณคา

ของสิ่งที่ไดรับ  เชน รายได การสงเสริมใหกาวหนา  สภาพการทํางานที่ดีขึ้นน้ันเปนเชนไร  บุคคล

น้ันจึงเลือกเอางานที่นําผลลัพธเหลาน้ันมาใหและในขั้นสุดทาย  เมื่อมีการประเมินเปรียบเทียบ

ผลลัพธตางๆ  บุคคลจะรูถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้น  (อนันตศกัด์ิ  ศรีเปารยะ , 2541, หนา 10-11) ซึ่ง

ทัศนะคติของทฤษฎีน้ีมาจากหลายบุคคล ซึ่งนําโดย Vroom,Porter & Lawler,1964 

แนวคิดของทฤษฎีน้ีอยูที่ผล ลัพธที่ได (Outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง  (Valence)และ

ความคาดหวัง (Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวัง จะคาดคะเนวาโดยทั่วไปบุคคลแตละคนจะแสดง

พฤติกรรมก็ตอเมื่อเขามองเห็นโอกาสความนาจะเปนไปไดคอนขางเดนชัดวาหากมีความพยามก็จะ

นําไปสูผลงานที่สูงขึ้นและยังมองเห็นโอกาสความนาจะเปนไดคอนขางสูง   ผลงานที่สูงขึ้นจะไปสู

ผลลัพธที่ได (Outcomes) ที่พึงปรารถนา  ซึ่งหมายความวาความคาดหมายนี้เกิดกอนการกระทํา  จึง

สามารถเปนเหตุของการกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงผลักดัน  ซึง่สวนหน่ึงเกดิจากความ

ตองการและอีกสวนหนึ่งเกิดจากความคาดหมายที่ไดรับสิ่งจูงใจ (อนันตศกัด์ิ ศรีเปารยะ, 2541) 

ปจจัยและองคประกอบท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

วิชัย แหวนเพชร  ( 2544 : 135) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  (Job Satisfaction)

เปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจกันมาก  ทั้งจากนักจิตวิทยา  นักวิชาการและนักบริหารงาน  การ

ปฏิบัติงานในองคการใดๆ กต็าม สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดน้ันก็

คือบุคลากร แมวาปจจุบันจะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก โดยเทคโนโลยีน้ันถูกนํามาใชแทน

คนในการทํางาน  แตก็ไมไดเปนเคร่ืองบงชี้ที่สําคัญที่สุดในความสําเร็จ  คนที่ทํางานอยูในองคการ

น้ันตางหากที่เปนเคร่ืองบงชี้  เพราะคนเปนผูคิด  ผูปฏิบัติและผูวางแผนในการทํางาน  ดังน้ัน ถาคน

น้ันมีคุณภาพ มีความพึงพอใจในงานที่ทําอยูก็จะประสบผลสําเร็จดีมากกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเกี่ยวกับองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน  ไดมี

นักวิชาการและนักการศึกษากลาวถึงไว ดังน้ี 

Harrell (1964, อางอิงในมัจฉรี โอสถานนท , 2539, หนา 40-41) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผล

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ  และปจจัยเหลาน้ีใชเปน

เคร่ืองมือชี้บงถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีปจจัยอยู  3 ประการ 

คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล 
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ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานมีดังน้ี 

1.1 ประสบการณ  จากการศึกษาในงานวิจัยพบวา  ประสบการณในการทํางานมีสวน

เกี่ยวของกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากขึ้น  ทํา

ใหเกิดความพึงพอใจกับงานที่ทํา 

1.2 เพศ แมวางานวิจัยหลายเลมจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานก็ตาม แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด รวมทั้งเกี่ยวของกับระดับ

ความทะเยอทะยาน  และความตองการทางดานการเงิน  เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางานที่ตองใช

ฝมือและงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 

1.3 จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุมที่ทํางานดวยกันมีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  งานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบกัน  ตองมีสมาชิกที่มีทักษะในงาน

หลายดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางาน  ก็มีสวนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการ

ทํางาน 

1.4 อายุ  อายุแมจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัด  แตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลาและ

ประสบการณในการทํางาน ผูที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวยแตก็ขึ้นอยูกับ

ลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย 

1.5 เวลาในการทํางาน  งานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

มากกวางานที่ตอทําในเวลาที่บุคคลอ่ืนไมตองทํางาน  เพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรค

กับผูอ่ืนดวย 

1.6 เชาวนปญญา  ปญหาเร่ืองเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับ

สถานการณและลักษณะงานที่ทํา ในบางลักษณะไมพบความแตกตางระหวางเชาวนปญญากับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แตในลักษณะงานบางอยาง  พบวามีความแตกตางกัน  พนักงานใน

โรงเรียนที่มีเชาวนปญญาในระดับสูงแตทํางานที่เปนงานประจํา  พบวามักจะมีความเบื่อหนายงาน

ไดงาย  และมีเจตคติที่ไมดีตอการทํางานในโรงเรียน  เพราะเปนงานที่ไม ทาทายและไมเหมาะกับ

ความสามารถของตน 

1.7 การศึกษา  การศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีผลตอการวิจัยไมเดนชัด

นัก จากงานวิจัยบางเลมพบวา  การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  แตมักจะขึ้นอยูกับงานที่ทําวางายหรือเหมาะสมกับความรู  ความสามารถของบุคคลนั้น

หรือไม ในรายงานวิจัยหลายเลม พบวานักวิชาการวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร ทนายความมีความพึง

พอใจในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลูกจางที่ใชแรงงานทั่วไป 
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1.8 บุคลิกภาพ ปญหาเร่ืองบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันอยูที่เคร่ืองมือ

วัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเคร่ืองมือนี้มีความไมเที่ยงตรง  อยางไรก็ตามบุคลิกภาพที่เห็นไดชัดเจนก็คือ  

คนที่มีอาการของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานมากกวาคนปกติ  ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะ

ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทได  เพราะตองเครียดกับภาวะของ

ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1.9 ระดับเงนิเดือน จากงานวิจัยหลายเลม  พบวาเงินเดือนมีสวนในการสรางความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพ  ทําใหบุคคลไมตองด้ินรนมาก

นักที่จะไปทํางานเพิ่มนอกเวลาทํางาน  และเงินเดือนยังเกี่ยวของกับ ความสามารถหาปจจัยอ่ืนที่

สําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย  ผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูที่มี

เงินเดือนตํ่า 

1.10 แรงจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของบุคคล  

โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1.11 ความสนใจในงาน  บุคคลที่สนใจในงานไดทํางานที่ตนเองถนัดและพอใจจะมี

ความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคคลที่ไมมีความสนใจในงาน 

2. ปจจัยดานงาน 

2.1 ลักษณะงาน  ไดแก ความนาสนใจของงาน  ความทาทายของงาน  ความแปลกของงาน  

โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานน้ันสําเร็จ  การรับรูหนาที่รับผิดชอบ  การ

ควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน  การที่ผูทํางานมีความรูสึกตองานที่ทําอยูวา  เปนงานที่

สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย  เปนตน  สิ่งเหลาน้ีทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

2.2 ทักษะในการทํางาน  ความชํานาญในงานที่ทํา  มักจะตองพิจารณาควบคูไปกับลักษณะ

ของงาน ฐานะทางอาชีพ  ความรับผิดชอบ  เงินเดือนที่ไดรับตองพิจารณาไปดวยกันจึงจะเกิดความ

พึงพอใจในงาน 

2.3 ฐานะทางวิชาชีพ  จากการศึกษาวิจัย  พบวาประมาณคร่ึงหนึ่งของเสมียนพนักงานมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตมีถึงรอยละ  17 ที่พบวาถามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน  ในสภาวะ

ที่เศรษฐกิจดี มีงานใหเลือกทํา จะมีการเปลี่ยนงานบอย เพือ่จะเลือ่นเงนิเดือน  เลือ่นฐานะของตนเอง  

ดังนั้นตําแหนงทางการงานที่มีฐานะทางวิชาชีพตํ่ากวาความจริงแลวตองพิจารณาควบคูไปกับความ

อิสระในงาน  ความภาคภูมิใจในงานประกอบดวย   ทั้งนี้เพราะฐานทางอาชีพ  นอกจากจะขึ้นอยูกับ

บุคคลน้ันเปนผูพิจารณาตัดสินดวยในแตละสังคม  แตละหนวยงานใหความสําคัญของฐานะทาง

วิชาชีพแตกตางกันไป ระยะเวลาที่ผานไปความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็เปลี่ยนไปดวย 
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2.4 ขนาดของหนวยงาน  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานขนาดเล็กจะดีกวา

หนวยงานขนาดใหญ  เน่ืองจากหนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกัน  ทํางานคุนเคยกันได

งายกวาหนวยงานใหญ  ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลือกัน  ขวัญในการ

ทํางานดี ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.5 ความหางไกลของบานและที่ทํางาน  การที่บานอยูหางไกลจากที่ทํางาน  การเดินทางไม

สะดวก  ตองต่ืนแตเชามืด  รถติดและเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง  มีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน คนทีเ่ปนคนจังหวัดหน่ึงแตตองไปทาํงานในอีกจังหวัดหน่ึง  สภาพทองถิ่น  ความเปนอยู  

ภาษาไมคุนเคย  ทําใหเกิดความไมคุนเคยในการทํางานเนื่องจากการปรับตัวและการสราง

ความคุนเคยตองใชเวลานาน 

2.6 สภาพภูมิศาสตร  ในแตละทองถิ่น  แตละพื้นที่มีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวาคนงานในเมืองเล็ก  ทั้งน้ี

เนื่องจากความคุนเคย  ความใกลชิดระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาในเมืองใหญทําใหเกิด

ความอบอุนและมีความสัมพันธกัน 

2.7 โครงสรางของงาน  หมายถึง ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิบายชี้แจงเปาหมายของ

งาน รายละเอียดของงาน  ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หากโครงสรางของงานชัดเจนยอม

สะดวกแกผูปฏิบัติงาน สามารถปองกันมิใหเกิดความบิดพลิ้วในการทํางาน  นอกจากนี้ยังพบวางาน

ใดมีโครงสรางอยางไรและรูวาจะทําอยางไร และดําเนินการอยางไรและสามารถควบคุมไดงายขึ้น 

3. ปจจัยการจัดการ 

3.1 ความมั่นคงในงาน  สรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญ  จะพบวาพนักงานมีความ

ตองการงานที่มีความแนนอนมั่นคง แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจในงานนอยลงก็ตาม แตบริษัทที่

ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  เชน บริษัทญ่ีปุนก็ยังคิดถึงความมั่นคงของงาน  คือมีการจาง

งานตลอดชวีติ  (Life Long Employment) จากการสํารวจโดยการสอบถามเกี่ยวกับความตองการ

ความมั่นคงของงาน  ปรากฏวารอยละ  80 ตองการงานที่มีความมั่นคงพนักงานของบริษัทและ

โรงงานตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ  แมวาเขาจะมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองในวัยชราก็

ตาม ก็ยังยินดีจะอยูจนถึงทํางานไมไหว  ความมั่นคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะ

ในวัยที่พนจากการทํางานแลวและเปนความตองการของพนักงาน  ไดแก  ความสนใจในงานที่

ตนเองถนัดและมีความสามารถไมทํางานที่หนักและมากจนเกินไป  งานที่ทําใหความกาวหนา  และ

ไดรับรางวัลตอบแทนจากความต้ังใจทํางาน 

3.2 รายรับ  ฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทเชื่อมั่นวา  รายรับที่ดีของพนักงานจะ

เยียวยาโรคไมพอใจในงานได  การสํารวจสวนใหญพบวารายรับมาทีหลังความมั่นคงในการทํางาน  
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ลักษณะของงานและความกาวหนาของงาน  แตในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่คาครองชีพสูง  รายรับ

อาจะเปนความสําคัญอันดับแรก  

3.3 ผลประโยชน  เชนเดียวกับรายรับ  ฝายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นวาการไดรับ

ผลประโยชนเปนสิ่งชดเชยและสรางความพึงพอใจในงานได แตจากการศึกษา  ซึ่งก็พบเชนเดียวกับ

รายรับ  พนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความมั่นคงในงานและความกาวหนาในการ

ทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาประกันสังคม  และประกัน

ชีวิตตางๆ ถูกจัดอยูในดานความมั่นคงและสวัสดิการในการทํางาน 

3.4 โอกาสกาวหนา  โอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญ  สําหรับอาชีพ

หลายอาชีพ  เชน การขาย เสมียนพนักงานและบุคคลที่ใชฝมือและความชํานาญงาน  มีความสําคัญ

นอยสําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญงานแตมีการศึกษาสูงและอยูในตําแหนงสูง  จาก

การศึกษาพบวา  คนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคนที่ออนวัยอาจเปน

เพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 

3.5 อํานาจตามตําแหนงหนาที่  หมายถึง  อํานาจที่หนวยงานมอบใหตามตําแหนงเพื่อ

ควบคุมสั่งการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จ  งานบางอยางมี

อํานาจตามตําแหนงที่เดนชัด  ก็จะทําใหผูทํางานปฏิบัติงานไดงายและสะดวก  อํานาจตามตําแหนง

หนาที่จึงมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.6 สภาพการทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายเร่ืองสถานการณและ

สภาพการทํางาน มีพนักงานที่ทํางานใหสํานักงานที่ใหความสําคัญกับสภาพการทํางาน  ความพอใจ

ในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทํางาน 

3.7 เพื่อนรวมงาน  เพื่อนรวมงานเปนสวนหน่ึงที่จัดเขาในปจจัยที่เกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามีความสุขในที่ทํางาน  สัมพันธภาพ

ระหวางเพื่อนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.8 ความรับผิดชอบงาน  จากการศึกษาพบวา  พนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบใน

งานสูง ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมกับปจจัยอ่ืน  เชน อายุ 

ประสบการณ เงนิเดือน และตําแหนงดวย 

3.9 การนิเทศงาน สําหรับพนักงาน การนิเทศงานคือการชี้แนะในการทํางานจากหนวยงาน  

ดังน้ัน ความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกที่มีตอหนวยงานและองคการดวย  จากการศึกษา

กรณีฮอรธอรนพบวา ขวัญและเจตคติของพนักงานขึ้นอยูกับความสัมพันธกับผูนิเทศงาน  การสราง

ความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงานและพนักงานจะเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
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3.10 การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา  การศึกษาหลายแหง  พบวาพนักงานมีความตองการที่จะ

รูวาการทํางานของตนเปนอยางไร  จะปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางไร  ขาวสารจากบริษัท  

หนวยงานตางๆ จึงมีความหมายและความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานวางานของตนจะกาวหนาตอไป

หรือไม ซึ่งพนักงานมักจะไดขาวของหนวยงานนอยกวาที่ตองการ 

3.11 ความศรัทธาในตัวผูบริหาร พนักงานที่ชื่นชมความสามารถของผูบริหารจะมีขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน  เปนผลใหเกิดกําลังใจในการทํางานดวย  ความศรัทธาในความสามารถและ

ความต้ังใจที่ผูบริหารมีตอหนวยงาน  ทําใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความพึง

พอใจในการปฏบิติังานในหนวยงานดวย 

3.12 ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน  ความเขาใจดีตอกันทําใหพนักงานเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จากการสํารวจของ  National Industrial Conference Board พบวา 

ผูบริหารและหัวหนางานมีความเขาใจตรงกันวารายรับเปนเร่ืองสําคัญที่สุด  แตสาํหรับพนักงานเอง

กลับมองวาความมั่นคงกาวหนาในงานเปนเร่ืองสําคัญที่สุด 

French (1964: 28-31) ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสนองความตองการของคนงานและลูกจางที่

กอใหเกิดความพึงพอใจ ไวดังน้ี 

1. มีความมั่นคงในอาชีพ 

2. เงินเดือนหรือคาจางเปนธรรมหรือเปนไปตามหลักงานมากเงินมาก 

3. การควบคุมบังคับบัญชาดี คือ ผูบริหารมีใจเปนธรรมและยึดหลักมนุษยสัมพันธ 

4. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 

5. สภาพการทํางาน 

6. มโีอกาสกาวหนา คือ มีโอกาสไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ขึ้นเงินเดือนและเพิ่มพูนวุฒิ 

7. เปนงานอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 

Gilmer (1971: 131) ไดกลาวถึงองคประกอบตางๆ  ที่เอ้ือตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไว 10 ประการ คือ 

1. ความมั่นคงในงาน  (Security) ไดแก  ความรูสึกวาไดทํางานในหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ มีหลักประกันความมั่นคงและไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 

2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน  (Opportunity for Advancement) ไดแก การมโีอกาสเลือ่น

ไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

3. หนวยงานและการจัดการ  (Company and Management) ไดแก ความพอใจตอหนวยงาน  

ความมีชื่อเสียง การดําเนินงานของหนวยงาน และการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. คาจาง (Wages) ไดแก จํานวนรายไดประจํา  และรายไดที่จายเปนพิเศษซึ่งหนวยงาน

ใหแกผูทํางาน 

5. ลักษณะของงานที่ทํา  (Intrinsic Aspects of the Job) ไดแก การไดทํางานซึ่งมีลักษณะ

ตรงกับความถนัด ทักษะ และความรูความสามารถ 

6. การนิเทศงาน  (Supervision) ไดแก เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการนิเทศงาน

ของผูบังคับบัญชา และความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา 

7. ลักษณะทางสังคม  (Social Aspects of the Job) ไดแก การทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืน

และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

8. การติดตอสื่อสาร  (Communication) ไดแก  สภาพและลักษณะการติดตอสื่อสารทั้ง

ระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน รวมถึงการยอมรับฟงและการไดรับการยอมรับดวย 

9. สภาพการทํางาน  (Working Conditions) ไดแก ภาวะแวดลอมตางๆ  ในการทํางาน  เชน 

ชั่วโมงการทํางาน แสง เสยีง อากาศ หองอาหาร หองนํ้า 

10. ประโยชนเกื้อกูลตางๆ  (Benefits) ไดแก เงนิเดือน  บําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน  

การบริการและการรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย สวัสดิการ 

Dessler (1983 : 219) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน คือ 

1. ปจจัยดานตัวบุคคล ไดแก อายุ และระดับการศึกษา 

2. ปจจัยดานสภาพการณ  ไดแก ลักษณะของงาน  แบบของผูนํา  ระบบการใหคาตอบแทน  

นโยบายของหนวยงาน และกลุมผูรวมงาน 

3. ผูบริหารกับการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

การวัดความพึงพอใจในงานดวยแนวคิด JDI (Job Description Index) 
การวัดความพึงพอใจในงานมีผูศึกษามาเปนเวลานานและมีงานวิจัยเผยแพรเปนจํานวน

มาก และในงานวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดเลือกใชแบบ วัดความพึงพอใจในงานแบบดัชนีพรรณนางาน  

(Job Description Index – JDI) ตามแนวคดิของ  Smith (1985) ซึ่ง อภิสิทธิ์ (2539) ไดแปลขอคําถาม

เปนภาษาไทยแบงองคประกอบออกเปน  5 ดาน คือ ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน  ดาน

ผลตอบแทน ดานโอกาสความกาวหนาในงาน  ดานผูบังคับบัญชา  และดานเพือ่นรวมงาน  เปนแบบ

วัดที่สรางเปนมาตรฐาน ผานการสรางและพัฒนาเปนอยางดีและมีผูนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวัด

ความพึงพอใจอยางกวางขวาง  แบบวัด JDI สรางขึ้นเร่ิมแรกในป  1969 โดย Smith, Kendall & 

Hulin จากนั้นไดมีการปรับปรุงใหมในป 1985 โดยวัดความพึงพอใจในงานแบงเปน 5 ดาน 
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ดังที่ไดกลาวไปแลว  แบบวัดจะประกอบไปดวย  คําคุณศัพทหรือขอความที่อธิบายลักษณะงานใน

แตละดานโดยที่ดานลักษณะงาน  ดานผูบังคับบัญชา และดานเพือ่นรวมงานมดีานละ 18 ขอสวน 

ดานรายไดและดานโอกาสความกาวหนาในงานมดีานละ  9 ขอ รวมเปน 72 ขอ โดยใชความเที่ยง

แบบสอดคลองภายในดวยวิธีแบงคร่ึงมาตรวัดจากกลุมตัวอยาง  80 คน พบวามีคาสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธระหวาง .80 ถึง .88 

 

แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 

ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
ไดมีผูที่ใหความหมายของความผูกพันตอองคการไวดังน้ี 
Becker (1960:35) ใหความหมายของคําวา ความผูกพันตอองคการวาเปนสภาพของบุคคล

ที่เขาไปเกี่ยวของสัมพันธโดยมีการลงทุนกับสิ่งน้ันๆ (องคการ) และสิ่งที่ลงทุนเรียกวา Side-Bet 

เชน อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางาน เปนตน ในที่สุดแลวบุคคลก็ตอง

คาดหวังผลประโยชนตอบแทนจากองคการ ดังนั้น ระดับความผูกพันจะขึ้นอยูกับความเขมขนและ

คุณภาพของสิ่งที่บุคคลน้ันลงทุนไป   

Marsh & Mannari (1977) กลาววา  ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะของความต้ังใจของ

พนักงานที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการกระทําเพื่อประโยชนตอองคการ มีความปรารถนาที่

จะอยูกับองคการตลอดไป รวมทั้งระดับความมากนอยของการมีความรูสึกเปนเจาขององคการหรือ

ที่เรียกวาความจงรักภักดีที่มีตอองคการ  และการยอมรับเปา หมายขององคการ  ตลอดจนการมี

ทัศนคติที่ดีตอองคการ 

Sheldon (1971:143) กลาววาความผูกพัน ตอองคการเปนทัศนคติหรือความรูสึกที่สมาชิกมี

ตอองคการ เปนการประเมินองคการในทางบวก ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกผูกพันระหวางบุคคลน้ันกับ

องคการ และเปนความต้ังใจที่จะทํางานใหองคการบรรลุเปาหมาย 

Porter, Lyman W.  et al (1974: 603-609) ไดนิยามความผูกพันในองคการวาเปนลักษณะ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการ ซึ่งบงชี้ออกมาในรูปแบบดังนี้ 

1. สมาชิกมีทัศนคติที่กลมกลืนสอดคลองกับวัตถุประสงคและคานิยมขององคการ 

2. สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไป 

3. สมาชิกมีความปราถนาที่จะปฏิบัติงานในองคการนั้นตอไป เมื่อสมาชิกในองคการมี

ความรูสึกผูกพันกับองคการจะกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการดังที่ Robert & Mannari (1977: 

57-75) อธิบายวา ความผูกพันตอองคการ คือ ความรูสึกจงรักภักดีของสมาชิกที่มีตอองคการและมี
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ทัศนคติในทางที่สอดคลองกับเปาประสงคขององคการ และเมื่อสมาชิกในองคการเกิดความรูสึก

จงรักภักดีตอองคการ จะมีผลทําใหสมาชิกในองคการเกิดความรัก ผูกพัน กับองคการของตน 

Mowday et al (1982:27) ไดกลาวไววาความผูกพันตอองคการเปนการแสดงออกที่มากกวา

ความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเปนความสัมพันธที่เหนียวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจ

ที่จะอุทิศตัวเองเพื่อการสรางสรรคใหองคการอยูในสถานะที่ดีขึ้น 

Steers et al (1991:79) อธิบายวา ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะที่แสดงออกของบุคคล

ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของดวยกับองคการ ซึ่งมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ ความเชื่อมั่นและ

ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลัง

ความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป 

ความผูกพันยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีตอองคการ เปนสิ่งที่บุคคลกระทําตองานของตน

อยางเต็มที่เพื่อชวยใหการบรรลุซึ่งผลสําเร็จขององคการมีความมั่นคงตอไป 

พรสุข อัศวนิเวศน (2541:61) กลาววาความผูกพันตอองคการหมายถึง ความรูสึกของ

ผูปฏิบัติงานที่มีตอองคการ ซึ่งจะเปนไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระทําตนให

เปนประโยชนตอองคการดวยการเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคการ การมีสวนรวมและการเปนสมาชิกขององคการและบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการจะมี

พฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการขององคการเสมอ 

จากการศึกษาถึงความหมายของความผูกพันตอองคการดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงไดสรุป

ความหมายเพื่อใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดวา  การที่พนักงานมีความปรารถนาที่จะเปนสวนหนึ่งสวน

เดียวกับองคการ โดยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ใหความจงรักภักดีตอองคการ  โดยการอุทิศตน

และทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ที่จะทํางานใหกับองคการ ความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่แสดง

ถึงความสอดคลองกันของเปาหมายและวัตถุประสงคของบุคคลกับองคการ  และความต้ังใจในการ

ทํางานเพื่อไปสูเปาหมายเหลานั้น   
 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 Allen & Meyer ไดสรุปแนวความคิดในการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการวาสามารถ

แบงแยกเปนพวกใหญๆ  ได 3 ประเภท (อางอิงในอนันตชัย คงจันทร, 2539, หนา 35-36) คอื 

1. แนวความคิดทางดานทัศนคต/ิองคการ 

แนวความคิดทางดานทัศนคติเปนแนวความคิดที่ไดรับความสนใจในการศึกษาในเร่ือง

นี้มากกวาแนวความคิดแบบอ่ืนๆ กลุมผูสนับสนุนแนวความคิดนี้มองความผูกพันตอองคการวาเปน

ความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการ ผูนําในการศึกษาความผูกพันตอ
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องคการในแนวความคิดนี้คือ ศาสตราจารย Lyman, W. Porter แหงมหาวิทยาลัย California, Irvine 

ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคการ คือ 

1.1 ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการหมายถึง  การที่เปาหมา

ขององคกรและของบุคคล  สามารถรวมไปในทิศทางเดียวกันไดหรือเกิดความสอดคลองกัน  เมื่อ

บุคคลพิจารณาแลวเห็นวาบรรทัดฐานและระบบคานิยมขององคกรเปนสิ่งที่ยอมรับได  บุคคลก็จะ

แสดงตนเองวาเห็นดวยกับจุดหมายปลายทางขององคกรและต้ังใจที่จะยอมรับจุดหมายนั้น  บุคคล

จะประเมินองคกรและรูสึกตอองคกรในทางที่ดี  รูสึกยินดีและภาคภูมิใจกับการเปนสมาชิก  หรือ

เปนสวนหนึ่งขององคกร  มแีนวโนมทีจ่ะมสีวนรวมในกิ จกรรมตาง  ๆ ขององคกร  เชื่อวาองคกรจะ

นําเขาไปสูความสําเร็จได และมองเห็นแนวทางที่จะทําใหองคกรบรรลุถึงเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวา

อยูในสภาวะที่มีโอกาสและสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได 

1.2 ความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคการ  

หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มที่  เต็มใจ  และต้ังใจที่ จะอุทิศแรงกาย  แรงใจ  

สติปญญาในการทํางานที่ดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมความสม่ําเสมอ คงเสนคงวาในการ

ทํางาน  ใชความพยายามอยางมากเพื่อตอบสนอง  หรือมุงสูเปาหมายขององคกรไดสะดวกขึ้น  มี

ความคิดเสมอวางานคือ หนทาง ซึ่งตนสามารถทําประโยชนใหกับองคกรใหบรรลุถึงเปาหมายได

สําเร็จ จึงทําใหเขามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดีเหนือคนอ่ืน  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายาม

ชวยกนัแกปญหา 

1.3 ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคการไว  หมายถึง การ

แสดงออกถึงความรูสึกจงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคการ เปนความตอเนื่องในการปฏิบัติงานโดยไม 

โยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน  พยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไวโดยไมโยกยายไปไหน  จะแสดงให

เห็นถึงความไมเต็มใจหรือปฏิเสธที่จะลาออกจากองคกรหรือเปลี่ยนงาน  ไมวาจะเปนการเพิ่ม

เงนิเดือน  รายได  สถานภาพ  ตําแหนง  ความอิสระทางวิชาชีพ  ตลอดจนความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานที่ดีขึ้น  เปนความต้ังใจและความปราถนาอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิกตอไป  เพื่อ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ไมคิดที่จะลาออก ไมวาองคกรจะอยูในสภาวะปกติ  หรืออยูใน

ฐานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ 

2. แนวความคิดทางดานพฤติกรรม 

แนวความคิดที่มองความผูกพันตอองคการ ในรูปของความสม่ําเสมอของพฤติกรรม 

กลาวคือ เมื่อคนมีความผูกพันตอองคการจะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเน่ือง หรือ

ความคงเสนคงวาในการทํางาน ความตอเนื่องในการทํางานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน 

การที่คนผูกพันตอองคการและพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไวโดยจะไมโยกยายไปไหนก็
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เน่ืองจากไดเปรียบเทียบผลได และผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกจาก

องคการไปอยางถี่ถวนแลว ซึ่งผลเสียน้ีจะพิจารณาในลักษณะของตนทุนที่จะเกิดขึ้นหรือ

ผลประโยชนที่จะสูญเสียไป 

ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและอาจจัดไดวาเปนพื้นฐานของแนวความคิดน้ีคือ ทฤษฎีที่เรียกวา 

Side-bet theory ซึ่ง Howard, S. Becker ไดสรุปขึ้น สาระสําคัญของทฤษฎีน้ีคือ การพิจารณาความ

ผูกพันองคการวาเปนผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักวา ถาหากเขาลาออกจากองคการไป

เขาจะสูญเสียอะไรบาง การที่คนๆ หนึ่งเขาไปเปนสมาชิกขององคการ หรือหนวยงานหนึ่งอยูชวง

ระยะหนึ่ง เขาก็ไดลงทุนเวลา กําลังกาย กําลังปญญา กําลังใจลงไป ในชวงเวลานั้นใหกับองคการ 

และยอมเสียโอกาสบางอยางไป เชน โอกาสจะไปทํางานหรือเปนสมาชิกขององคการอ่ืน เปนตน 

บุคคลผูน้ันยอมหวังประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากองคการในระยะยาว อาทิ  

บําเหน็จ บํานาญ ซึ่งนอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตถาเขาลาออกไปกอนที่จะครบ

กําหนดที่จะไดรับการพิจารณา บําเหน็จ บํานาญ หรือผลตอบแทนอ่ืน ซึ่งตองมีกําหนดเวลาก็เทากับ

เขาลงทุนแรงงาน สติปญญาลงไปโดยไดผลประโยชนไมคุมคา เพราะฉะนั้น การที่คนๆ หนึ่งเขา

ทํางานหรือเปนสมาชิกขององคการยิ่งนานเทาไรก็เหมือนกับเขาลงทุนอยูในกิจการหรือองคการน้ัน

มากขึ้นเทานั้น ความผูกพันก็จะทวีตามระยะเวลา และยากตอการที่จะละทิ้งจากองคการไป เพราะ

นั่นหมายถึงประโยชนที่จะเสียไปมากขึ้น 

3. แนวความคิดทางดานท่ีเกี่ยวกับความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม 

แนวความคิดน้ีมองความผูกพันตอองคการวา เปนความจงรักภักดี และต้ังใจที่จะอุทิศ

ตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานขององคการและสังคม บุคคลรูสึกวา เมื่อเขาเขาเปน

สมาชิกขององคการ ก็ตองมีความผูกพันตอองคการ เพราะนั่นคือ ความถูกตองและความเหมาะสม

ที่จะทําความผูกพันตอองคการน้ันเปนหนาที่ หรือ พันธะผูกพันที่สมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติ

หนาที่ในองคการ 

สรุปไดวาจากแนวคดิของ Allen & Meyer   ความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่แสดงออก

ซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคการ ถาคนยิ่งมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นมากเทาไร 

แนวโนมที่จะลาออกหรือทิ้งองคการไปก็ลดนอยลงไปเทานั้น แนวความคิดหรือสาเหตุของความ

ผูกพันน้ันก็ถูกมองตางกันออกไป คือ 

แนวคดิที ่1 ในดานของทัศนคติมองวาคนที่ทํางานกับองคการโดยไมลาออกไปไหน

เปนเพราะเขามีความปรารถนาหรือความตองการที่จะอยูองคการ 

แนวคดิที ่2 ในเร่ืองของพฤติกรรมนั้นมองวาคนตองอยูกับองคการ เพราะเขา

จําเปนตองอยู มิฉะนั้นเขาจะสูญเสียผลไดหลายๆ อยางที่เขาควรจะไดรับจากการลงทุนของเขาไป 
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แนวคดิที ่3 มองวาคนผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพไวเพราะเขาคิดวาเขาควรจะอยูหรือ

เปนสิ่งที่ควรจะทําเพื่อความถูกตองเหมาะสมทางสังคม 

Cherrington (อางอิงในชลธิชา หวังรวยนาม , 2542, หนา 41) กลาววา ความผูกพันตอ

องคการแบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. ความผูกพันตอเน่ือง (Continuance commitment) หรือ เรียกวาความผูกพันที่เกิดจาก

การคิดคํานวณ (Calculative commitment) คือ ความเต็มใจของบุคคลที่จะคงอยูกับองคการนั้นๆ 

เพราะรางวัล ผลตอบแทนทางดานเงิน หรือ เพราะประโยชนที่จะไดรับอ่ืนๆ 

2. ความผูกพันดานความรูสึก (Affective commitment) หรือเรียกวาความผูกพันดาน

ศลีธรรม (Moral commitment) เปนการยอมรับของบุคคลตอคานิยมและเปาหมายขององคการ และ

จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อลักษณะเฉพาะของบุคคลและความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเขาสอดคลองกับ

เปาหมายขององคการ 

สรุป ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดของ Lyman, W. Porter เปนแบบอยางในการวิจัย โดยแบง

ลักษณะของความผูกพันตอองคการเปน 3 ลักษณะดังน้ี 

1. ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

2. ความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคการ 

3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคการไว 

ผลของความผูกพันตอองคการ 

Steers  et al. (1977:122-124) ความผูกพันตอองคการทําใหเกิดผลลัพธที่นําไปสูความมี

ประสิทธิภาพขององคการ ดังนี้ 

1. พนักงานที่มีความผูกพันตอเปาหมายและคานิยมขององคการอยางแทจริง จะมีแนวโนม

ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการในระดับสูง นอกจากจะเจ็บปวยเทาน้ัน ดังน้ัน 

พนักงานเหลานี้จึงมีความจงใจที่จะขาดงานตํ่ากวาพนักงานที่มีความผูกพันตอองคการนอย 

2. พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับ

องคการตอไป จึงทําใหสามารถใชความผูกพันตอองคการเปนตัวทํานายการลาออกของพนักงานได 

ถึงแมวาในชวงระยะแรกของการทํางานจะใชความพึงพอใจในงานเปนตัวทํานายไดดีกวา แตเมื่อ

ระยะเวลาผานไปพบวา ความผูกพันตอองคการจะเปนตัวทํานายการลาออกที่ดีกวา 

3. เนื่องจากมีความผูกพันตอองคการและมีความเชื่อในเปาหมายขององคการ จึงทําให

พนักงานที่มีความผูกพันตอองคการสูงมีสวนรวมในงานมาก เพื่อชวยใหองคการสามารถประสบ

ความสําเร็จไดตามเปาหมาย 



  

65 

4. เนื่องจากการมีความผูกพันตอองคการสูงจะเต็มใจใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ

ทํางานใหแกองคการ ซึ่งในหลายๆ กรณีที่ความพยายามดังกลาวทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานใน

ระดับสูง 

5. ซึ่งในทรรศนะของ   Baron & Greenberg (1986:164-165) เห็นวาการมีความผูกพันตอ

องคการสูงจะสงผลทั้งในแงของความพยายามและการกระทําเชนการลดการขาดงาน และการ

ลาออก พนักงานมีความเต็มใจที่จะทํางานเพื่อองคการและทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

ในขณะที่ Meyer & Allen (1997: 24-36) กลาววา จากผลการศึกษาที่ผานมา พบวา ความ

ผูกพันตอองคการแตละองคประกอบจะสงผลแตกตางกัน ดังน้ี 

1. ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับแนวโนมในการลาออก และพฤติกรรมการ

ลาออก โดยเฉพาะความผูกพันดานจิตใจจะมีความสัมพันธมากที่สุด 

2. ความผูกพันดานจิตใจมีความสัมพันธกับการขาดงานอยางจงใจของพนักงานในขณะที่

ไมพบความสัมพันธน้ีกับความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ แตจะพบความสัมพันธระหวางการ

ขาดงานอยางจงใจกับปฏิกิริยาระหวางความผูกพันดานจิตใจกับดานการคงอยูกับองคการ และพบ

ความสัมพันธระหวางความผูกพันดานบรรทัดฐานกับการขาดงานเพียง 1 การศึกษา เทาน้ัน 

3. พบวาพนักงานที่มีความผูกพันดานจิตใจจะทํางานหนักและมีผลปฏิบัติงานดีกวา

พนักงานที่มีความผูกพันดานจิตใจตํ่ากวา เชนเดียวกับความผูกพันดานบรรทัดฐาน ซึ่งพบ

ความสัมพันธในทางบวกเชนกัน สวนความสัมพันธดานการคงอยูกับองคการนั้นไมพบ

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับผลการปฏิบัติงาน 

4. พนักงานที่มีความผูกพันดานจิตใจและดานบรรทัดฐานสูงจะมีพฤติกรรมการเปน

สมาชิกดีขององคการ แตจะพบในพนักงานที่มีความผูกพันดานจิตใจมากกวา ในขณะที่ผล

การศึกษาความผูกพันดานการคงอยูกับองคการมีทั้งที่พบความสัมพันธทางลบ และที่ไมมี

ความสัมพันธ 

สรุป ไดวา ความผูกพันตอองคการ ทําใหเกิดผลดีตอองคการหลายประการ เชนทําใหอัตรา

การขาดงานและการลาออกลดลง องคการสามารถรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพไวได 

นอกจากนั้น ยังสงผลตอผลการปฏิบัติงานทั้งในแงของความพยายาม ความต้ังใจ และความ

ประพฤติปฏิบัติของพนักงานดวย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 Baruch (1968  อางอิงในอุทัยรัตน เนียรเจริญสุข , 2544 , หนา 7 ) ไดใหความหมายของ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานวา คือ สิ่งที่บุคคล แสดงออกเพื่อตอบโตสิ่งใดสิ่งหน่ึงในขณะปฏิบัติงาน

ซึ่งสามารถสังเกตวัดไดตรงกันไมวาการแสดงออกหรือการตอบสนองน้ันจะเกิดขึ้นภายในหรือ

ภายนอกรางกายก็ตาม 

 วิภาพร มาพบสุข (2546) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมการทํางาน หมายถึงการ 
กระทําตางๆ  ที่บุคคลแสดงออกมาใหปรากฏ  ใหเห็นเดนชดัในการทาํงาน  เชน การมีความ

รับผิดชอบ การตรงตอเวลา การมีวินัย การมีความริเร่ิมสรางสรรค การมีวิจารณญาณในการทํางาน

รวมทั้งการกระทําตาง  ๆ ทีบ่คุคลไมไดแสดงออกใหเห็นโดยตรง  เชน ความรูสึก การมีจิตสํานึก

และการมีอุดมการณในการทํางานที่ดี  ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลใน

การทํางานของบุคคล 
 พงศ หรดาล (2549) ไดใหความหมายวา  พฤติกรรม หมายถึงกริยาอาการที่แสดงออก

หรือการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับสิ่งภายนอกและการแสดงออกอาจเกิดจากอุปนิสัยที่ไดสะสมจาก

ความเคยชิน ประสบการณ หรือการศึกษาอบรม  เปนตน การแสดงออกอาจแสดงไดทัง้การแสดง

พฤติกรรมคลอยตามหรือตอตาน  และอาจเปนคุณและโทษตอเจาของพฤติกรรมน้ันๆ  ดังน้ัน

พฤติกรรมจึงเปนลักษณะประจําตัวของมนุษย เพราะมนุษยเปนองคประกอบสําคัญขององคการใน

การที่จะดําเนินกิจการใดกิจการหน่ึงใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 ธรีพร สุทธิโส (2550) ไดสรุปความหมายวา  พฤติกรรม หมายถึง การทํางานเปนทักษะ

ในการทํางานหรือปฏิบัติงาน  หรือการแสดงออกของพนักงานที่เหมาะสมและสอดคลองในการ

ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย หรือนโยบายขององคการ 
 จุฬาลักษณ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550) ไดสรุปความหมายวา  พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะ

การกระทําที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโตสิ่งใดสิ่งหน่ึงขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสังเกตวัดได   
 Loper (1968) ไดใหความหมายวา  พฤติกรรมการทํางาน  คอืการกระทาํทีแ่สดงใหเห็นได  
(Overt Behavior) หรืออากัปกิริยาภายในที่ผูอ่ืนไมสามารถสังเกตไดหรือเห็นไดยาก  (Invert 

Behavior) เชน ความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลกําลังทํางาน  พฤติกรรมการทํางานมาจากสิ่ง

กาํหนดหลายอยาง  ถารูสิ่งกําหนดหรือตัวแปรตาง  ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันทั้งหมด  จะ

สามารถต้ังเปนกฏที่แนนอน และนําไปใชในการทํานายพฤติกรรมการทํางานได 
 White (1989) ไดใหความหมายวา  พฤติกรรมการทํางาน  หมายถึงสิ่งที่บุคคลแสดงออก

เพื่อตอบสนองหรือตอบโตสิ่งใดสิ่งหน่ึงในขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดตรงกันไม
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วาการแสดงออก หรือการตอบสนองน้ันจะเกิดขึ้นภายนอกหรือภายในรางกายก็ตาม  นอกจากน้ียัง

รวมถึงการกระทําที่ปรากฏออก  เพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานโดยมีกลไกกํากับสั่งการจาก

ความคิด ความรูสึกที่มีอยูภายในของตนตลอดเวลา 
 องคประกอบของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 Wofford (1989, อางอิงในธนวรรธ  ต้ังสินทรัพยศิริ , 2550 หนา 51) ไดกลาวถึงพฤติกรรม

ของบุคคลที่เขามาอยูรวมกันภายในองคการถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด  ซึ่งมีอิทธิพลตอความมี

ประสิทธิผลขององคการ  จึงจําเปนตองรูที่มาของพฤติกรรม  และเขาใจวิธีการปรับพฤติกรรมของ

บุคคล โดยธรรมชาติของมนุษยแลวการทํานายพฤติกรรมของบุคคลใหถูกตองเปนสิ่งที่ยากลําบาก  
เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากหลายองคประกอบ  ซึ่งนักพฤติกรรมศาสตรชื่อ  Kurt Lewin 

ไดสรุปสูตรเกี่ยวกับการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลไวดังน้ี 

    B =   f (P, E) 

 เมื่อ  B   =   พฤติกรรม (Behavior)    f = ฟงกชั่น 

       P  =   ตัวบุคคล (Person)    E = สภาพแวดลอม (Environment) 

 

จากสูตรดังกลาวสามารถอธิบายไดวา  พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจากองคประกอบก็คือ

ตัวของบุคคลและสภาพแวดลอมรอบตัวบุคคลนั้น ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงสามารถทํานายได

จากลักษณะเฉพาะของบุคคลและสภาพแวดลอมเชนกัน 
Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1991) ไดกลาวไววา องคประกอบของการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพน้ัน ประกอบดวย 
1. การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการอยูรอดขององคการหนึ่ง  ๆน้ัน ขึ้นอยู

กบัการบริหารการรับ – สง และการจัดการกับขอมูลที่เกิดขึ้นภายในที่ทํางาน  การสื่อสารภายในน้ัน

จะเปนตัวเชื่อมองคการเองกับสวนงานตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ  และจะเปนสวนชวยใหเกดิการรวบรวม

ขอมูล หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในองคการ 

2. ความสามารถในการตัดสินใจ  (Decision Making) การตัดสินใจที่ใหผลที่ดี  และมี

ประสิทธิภาพน้ัน  โดยทั่วไปขึ้นอยูกับการเลือกเปาหมายที่เหมาะสม  และเปนไปได  และคดัสรรหา

วิธี หรือแนวทางที่เหมาะสมที่จะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  การจัดการที่ดี  หรือการหาแนวทางการ

ดําเนินงานที่ผานการผสมผสานองคการประกอบทั้งดานพฤติกรรมและโครงสรางนั้น  จะชวยเพิ่ม

ความเปนไปไดของผลลัพธที่ดี 

3. พฤติกรรมดานการปฏิบัติตามขอบังคับขององคการ  เปนพฤติกรรมที่สมาชิกในองคการ

ไดตระหนักถึงความคาดหวังขององคการ  ไมวาจะเปนในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
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ไดแก การเรียนรูถึงวัฒนธรรมองคการ  คานิยม  บรรทัดฐาน  ความเชื่อ  และพฤติกรรมอ่ืน  ๆที่

องคการน้ันตองการใหสมาชิกปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลแกตัวองคการเอง 

พรพรรณ (2543: 30) กลาวถึงองคประกอบของพฤติกรรมการทํางาน ไวดังน้ี 

1. การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หมายถึง การที่พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของ

องคการ เชื่อฟงคําสั่งของผูบัญชาการดวยความเต็มใจ และปฏิบัติตาม 

2. ความรับผิดชอบ  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของพนักงาน  โดย

ไมตองควบคุม ทํางานไดตรงตามมาตรฐานตามที่หนวยงานกําหนดไว 

3. การมสีวนรวม  หมายถึง  ความสนใจของพนักงาน  ในการเขารวมกิจกรรมตางๆที่

องคการจัดขึ้น ทั้งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมเพิ่มผลผลิตดวยความเต็มใจ 

4. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หมายถึง  การที่พนักงานไดแสดงความคิดเห็น  หรือ

ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ หรือเสนอแนวคดิซึง่เปนประโยชนแกองคการ 

5. การแกปญหาและการตัดสนิใจ หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา  หรือ

การแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน  รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

6. การทํางานเปนทีม  หมายถึง  ความสามารถของพนักงานในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได

ดวยความราบร่ืน มีความสามัคคีกับเพื่อนรวมงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 Baruch (1968 อางอิงในอุทัยรัตน เนียรเจริญสุข , 2544, หนา 7) ไดเสนอเกี่ยวกับการศึกษา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการวา การปฏิบัติงานของบุคคลในองคการนั้นขึ้นอยูกับ

สิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจในการทํางาน ( Motivation) และความสามารถ ( Ability) เปน

ตัวกําหนดที่สําคัญตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยูกับความตองการของ

บุคคลและความตองการเปนผลของสภาพทางกายภาพ ( Physical conditions) ไดแก บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ และสภาพของสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู ( Social condition) ไดแก บรรยากาศในการ

ทํางาน การไดรับการสนับสนุนทางสังคม สวนความสามารถของบุคคลเปนผลมาจากความสามารถ

ทางสมอง การศึกษา ประสบการณและการฝกอบรม นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานไดจากผลการทํางานทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งขอมูลสวนบุคคล เชน การขาด

งาน การมาทํางานชา การลา และการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
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ภาพประกอบ 2.4 ปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

ที่มา :  Baruch, B.D. (1968). New ways in discipline, p. 159. 

 

 Katz & Kahn (1966 อางอิงในพรพรรณ อุนจันทร , 2543, หนา 28) ไดเสนอแนวคดิวา  มี

พฤติกรรม 3ประการดวยกันที่องคการตองไดรับการสนองตอบจากคนในองคการ ดังน้ี 

 ประการที่  1 องคการตองมีความสามารถในการสรรหาและรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานคนที่

มีคุณภาพ นอกเหนือจากกระบวนการสรรหา  บรรจุแตงต้ังบุคคลแลว  องคการยังตองสามารถรักษา

บุคคลซึ่งมีคุณคาเหลาน้ีไวใหได  ดวยการจัดระบบรางวัลตอบแทนใหเหมาะสมกับผลงานและ

ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลไดดวย 

 ประการที่  2 องคการจะตองมีความสามารถในการที่จะทําใหพนักงานในองคการ

ปฏิบัติงานที่เชื่อถือไดตามบทบาทที่กําหนดไวและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด  ดวย

ความเต็มใจ และความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะอยาง เฉพาะบทบาทของตนตามความรับผิดชอบ 

 ประการที่  3 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและบทบาทแลวพนักงาน

ตองมีพฤติกรรมในทางสรางสรรค  โดยเฉพาะเมือ่เกดิเหตุการณเฉพาะหนาหรือในโอกาสพเิศษ  

เพราะการพรรณนาลักษณะงานจะเปนเพียงแนวทางทั่ว  ๆ ไป เกี่ยวของกับขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

งานเทานั้น  จึงเปนสิ่งจําเปนที่บุคคลตองสามารถตัดสินใจปฏิบัติตามที่ตนเองเห็นสมควรวาดีที่สุด

สําหรับองคการ 

 การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมองคการ ( Organizational  Behavior Model ) 

 โมเดลพฤติกรรมองคการ  (อางอิงในศริวิรรณ เสรีรตัน และคณะ, 2541, หนา 23) เปนสวน

ของความจริง  ซึ่งเปนการนําเสนอพฤติกรรมองคการ  ดังรูปแสดงการกาํหนดโมเดลโดยนําเสนอ

การวิเคราะห  3 ระดับคือ  การเปลี่ยนแปลงจากระดับสวนบุคคล เปนระดับกลุม และระดับระบบ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 

รางวัลที่ไดรับ 
• ภายใน ( Intrinsic ) 
• ภายนอก ( Extrinsic ) 

การรับรูถึงความยุติธรรมในผลรางวัล 

 พฤติกรรมการทํางานที่ด ี
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องคการ ตามลําดับ   เราจะเพิ่มความมีระบบเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมองคการแตละระดับ

จะมีการกําหนดโครงสรางเกี่ยวกับระดับที่ผานมา  โดยมแีนวความคดิกลุมเปนพืน้ฐานของแตละ

บุคคลและกําหนดเงื่อนไขโครงสรางเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุม  เพื่อที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม

องคการ 

 

 

 

 

   

 

ภาพประกอบ 2.5 แสดงโมเดลพฤติกรรมองคการพืน้ฐานขัน้หน่ึง: ตัวแปรอิสระ 3 ประการ  

ที่มา : Robbin, 1996, p. 26 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระดับบุคคลในองคการ จึง

ขออางอิงจากโมเดลพฤติกรรมองคการของ Stephen P. Robbins ซึ่งกําหนดขอบเขตพฤติกรรม

องคการ โดยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.6  แสดงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองคการ 

ที่มา : Robbin (1996 อางอิงในศริวิรรณ เสรีรตัน และคณะ, 2541, หนา 23) 

ระดบับคุคล ( Individual level ) 

ระดับกลุม ( Group level ) 

ระดบัระบบองคการ ( Organization System ) 

  

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ตัวแปรตาม ( Dependent variable) 

ตัวแปรอิสระใน 3 ระดับ คือ 
• ระดับองคการ 
• ระดับกลุม 
• ระดับบุคคล 

ตวัแปรตามใน 4 ดาน คอื 
• การเพ่ิมผลผลิต ( Productivity ) 
• การขาดงาน ( Absenteeism ) 
• การออกจากงาน ( Turnover ) 
• ความพึงพอใจในการทาํงาน 

( Job satisfaction ) 
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ตัวแปรตาม  (Dependent variables) เปนตัวแปรผล  ซึ่งมีสาเหตุจากตัวแปรอิสระ  ตัวอยาง

ของตัวแปรตามในพฤติกรรมองคการ ไดแก การเพิ่มผลผลิต การขาดงาน การหมนุเวียน เปลี่ยนงาน  

และความพึงพอใจในการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

การเพิ่มผลผลิต  (Productivity) เปนการวัดการทํางานซึ่งประกอบดวยประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพภายในองคการหน่ึง  การเพิ่มผลผลิตเปนเปาหมายขององคการ  โดยการเปลี่ยนปจจัย

นําเขา(Input) เปนผลผลิต  (Output) ดวยตนทุนตํ่าที่สุด  ตัวน้ีถือวาเปนการเพิ่มผลผลิตซึ่งตองอาศัย

ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effectiveness and Efficiency) ประสิทธิผล  (Effectiveness) เปน

การบรรลุผลตามเปาหมาย  (Achievement of goals) ประสิทธิภาพ  (Efficiency) การใชทรัพยากร

เพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ันโดยใชตนทุนตํ่าที่สุด  ตัวอยาง ประสิทธิผลของโรงพยาบาลแหงหนึ่งจะ

มองที่การตอบสนองความตองการของคนไข  แตประสิทธิภาพของโรงพยาบาลจะมองที่

ความสามารถในการประหยัดตนทุนโดยทั่วไปธุรกิจจะมีประสิทธิผลเมื่อบรรลุเปาหมายตาม

ยอดขายหรือสวนครองตลาดหรือกาํไร  ซึ่งก็คือการเพิ่มผลผลิต  โดยการถือเกณฑบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพอยางประหยัด เพราะการวัดประสิทธิผลจะประกอบดวยการวัดผลตอบแทนใน

การลงทุนกําไรตอยอดขายหรือผลผลิตตอชั่วโมงแรงงาน 

การเพิ่มผลผลิต (Productivity) หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิต และปจจัยนําเขาในชวง 

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง และคุณภาพที่กําหนด  ตามสมการ 

 

การเพิ่มผลผลิต (Productivity)   =           ผลผลิต (Outputs) 

                       ปจจัยนําเขา (Inputs) 

 

การขาดงาน  (Absenteeism) การที่พนักงานไมมาทํางานนั้นถือวาเปนความลมเหลวในการ

รายงาน การทํางานและงานการจัดการ  ในประเด็นนี้เรามีขอสมมติวาผลประโยชนขององคการจะ

มากขึ้น เมื่อการขาดงานของพนักงานนอยลง 

การออกจากงาน  (Turnover) เปนการสูญเสียพนักงานขององคการ  เน่ืองจากกลุมพนักงาน

ตองออกจากงาน ดวยเหตุผลตาง ๆ การหมุนเวียนที่มากเกินไปหรือผูทํางานที่มีคุณคาจะเปนปจจัยที่

มีผลกระทบตอประสิทธิผลขององคการ 

ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) เปนทัศนะความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจที่

พนักงานมีตอการทํางาน  หรือเปนความแตกตางระหวางรางวัลของแรงงานที่ไดรับ  และจํานวน

รางวัลซึ่งเขาเชื่อวาเขาควรจะไดรับ  ดังนั้นความพึงพอใจในการทํางานจึงเปนทัศนคติไมใช

พฤติกรรม 
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โดยทั่วไปพนักงานที่พึงพอใจงานจะมีผลผลิตมากกวาพนักงานที่ไมพึงพอใจงาน  ความพึง

พอใจเปนวัตถุประสงคขององคการ  ไมเพียงแตความพึงพอใจซึ่งเกี่ยวของกับการขาดงานหรือการ

ลาออกจากงานเทานั้น แตขึ้นอยูกับองคการดวยวามีการจัดหาการบริหารงานที่มีความทาทายและมี  

การใหรางวัลหรือไม   ดังนั้นการมีความพึงพอใจในการทํางานจะสะทอนถึงทัศนคติมากกวา

พฤติกรรม 

ตัวแปรอิสระ  (Independent variables) เปนตัวแปรเหตุ  ซึ่งมีผลกระทบตอตัวแปรตาม  

(Dependent variables) ตัวกําหนดที่สําคัญของผลผลิต  การขาดงาน  การหมนุเวียนเปลีย่นงาน  และ

ความพึงพอใจในการทํางาน  ตัวแปรอิสระจะสอดคลองกับความเชื่อถือที่วา  พฤติกรรมองคการจะ

สามารถเขาใจไดดีที่สุด  เมื่อมีทัศนะเกี่ยวกับการสรางเงื่อนไขที่สลับซับซอน  และหลักเกณฑของ

โมเดลในความเขาใจของพฤติกรรมบุคคล 

ตัวแปรในระดับบุคคล  (Individual-level variables) บุคคลจะมีความแตกตางกัน  ดังน้ันเมื่อ

เขาไปในองคการหากผูจัดการตองการจะใชงานพนักงานจะตองใชอยางระมัดระวัง  ลักษณะของ

พนักงานแตละคนจะแตกตางกันไมวาจะเปนอายุ  เพศ สถานภาพ  การทํางาน  ลักษณะบุคลิกภาพ  

คานิยม ทัศนคติ และระดับความสามารถ  ซึ่งลักษณะเหลาน้ีจะมีความเกี่ยวของกันเมื่อบุคคลเขามา

เกี่ยวของกับหนวยงาน  กําลังแรงงาน   ผูจัดการมีบทบาทนอยที่จะเปลี่ยนแปลง  แตปจจัยเหลาน้ีมี

ผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของพนักงาน 

ปจจัยเหลาน้ีคือลักษณะดานชีววิทยา บุคลิกภาพ  คานิยม ทัศนคติ และความสามารถ  ซึ่งถือ

วาเปนตัวแปรอิสระ  (Independent variables)  ตัวแปรอิสระที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมพนักงาน  

ประกอบดวย  การรับรู  (Perception) การตัดสินใจเฉพาะบุคคล  (Individual-level variables) การ

เรียนรูและการจูงใจ (Learning and Motivation) 

ตัวแปรในระดับกลุม  (Group – level variables) พฤติกรรมของมนุษยในกลุมเปนการ

ปฏิบัติเฉพาะบุคคลในแตละกลุม  ความสลับซับซอนของโมเดลจะเพิ่มขึ้น  เมื่อพฤติกรรมมนุษยมี

การจัดกลุมซึ่งแตกตางกันตามพฤติกรรมของแตละคน  ดังนั้นในการพัฒนาความเขาใจขององคการ

จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุมดวย 

ตัวแปรในระดับระบบขององคการ  (Organization system – Level variables) พฤติกรรม

องคการจะมีความซับซอนสูงสุด เมื่อเราเพิ่มโครงสรางที่เปนทางการไปยังความรูของบุคคลในอดีต

และพฤติกรรมกลุม  เพราะองคการจะเปนการรวมกลุมสมาชิก  ปจจัยที่มีผลกระทบตอตัวแปรตาม

เชน  การออกแบบองคการที่เปนทางการ  เทคโนโลยี  กระบวนการทํางาน  และงานนโยบาย

ทรัพยากรมนุษยขององคการและการปฏิบัติ  (กระบวนการคัดเลือกกระบวนการฝกอบรม  และ

วิธีการประเมินการทํางาน) วัฒนธรรมภายในตลอดจนระดับของความตึงเครียดในการทํางาน 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานในระดับบุคคลในองคการ จึง

ขอนําเสนอแบบจําลองของพฤติกรรมองคการระดับบุคคล ดังภาพที่ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.7  แสดงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองคการ 

ที่มา : Robbin (1996 อางอิงในศริวิรรณ เสรีรตัน และคณะ, 2541, หนา 23) 

 

 จากภาพที่ 2-7 แบบจําลองของพฤติกรรมองคการในระดับบุคคลใน OB Model 

Stage II ของ Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge (2007, p.42-157) พบวา ปจจัยในบุคคลที่

สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ประกอบดวย 

 1.คุณลักษณะทางชีวภาพ เปนคุณลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมองคการ

ในระดับบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ประกอบดวย  

 1.1 อายุ ความสัมพันธระหวางอายุกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลเปนสิ่งที่ควรให

ความสนใจ เชน การศึกษาวิจัยพบวา ผูที่มีอายุมากจะทํางานสุขุมมากกวาผูที่มีอายุนอย ในขณะที่

ผลผลิตของงานไมไดแตกตางจากผูที่มีอายุนอย ซึ่งขัดแยงจากความเชื่อเดิม ของคนสวนใหญ 

นอกจากน้ี ยังพบวา ผูที่มีอายุมากมีโอกาสขาดงานดวยเหตุจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสวนใหญเปน 

ผลผลิต 

การขาดงาน 

การออกจากงาน 

พฤติกรรมที่ไม 

เหมาะสมในที่ทํางาน 

พฤติกรรมการเปน

พลเมืององคการ 

ความพึงพอใจในงาน 

คณุลักษณะทาง ชีวภาพ 

บคุลิกภาพ 

คานยิม และทศันคต ิ

ความสามารถ 

การรับรู 

   แรงจงูใจ 

  การเรียนรู 

การตัดสินใจ

ของบุคคล 
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ปญหาสุขภาพมากกวาผูที่มีอายุนอย สวนผูที่มีอายุนอย มีโอกาสขาดงานจากสาเหตุที่ไมจําเปนหรือ

สามารถหลีกเลี่ยงไดมากกวาผูที่มีอายุมาก  (Robbins &  Judge, 2007, p47) นอกจากน้ี ยังพบ

ความสัมพันธ ระหวางอายุ กับความพึงพอใจในงาน โดยพบวา คนทํางานประเภทวิชาชีพ มักจะมี

ความพึงพอใจเมื่ออายุมากขึ้น ในขณะที่คนทํางานที่ไมใชวิชาชีพ มักจะมีความพึงพอใจในงาน

ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (Moorhead and Griffin, 1995, p. 94-95) จะเห็นไดวา อายเุปนตัวกาํหนด

พฤติกรรมองคการของบุคคลที่สําคัญปจจัยหนึ่ง 

1.2 เพศ จากการทบทวนงานวิจัยตางๆ พบวา ผลผลิตของการทํางานของเพศชายและ

หญิง ไมมีความแตกตางกัน (Robbins & Judge, 2007, p48) จึงทําใหในระยะหลังมีการเปดโอกาส

ใหผูหญิงเขามาทํางานในหนาที่ตางๆ มากขึ้นกวาในอดีต ที่เคยจํากัด ไวเฉพาะเพศชาย แตสําหรับ

งานบางหนาที่อาจมีความเหมาะสมกับคนทํางานบางเพศเทานั้น เชนงานการพยาบาลมีความ

เหมาะสม กับเพศหญิง ซึ่งมีความออนโยนในการดูแลผูปวย โดยเฉพาะที่เปนสตรีและเด็ก เปนตน 

(อางอิงในนิตยา เพ็ญศิรินภา และสุรชาติ ณ หนองคาย , 2545) อยางไรก็ตามพบวา เพศหญิงมี

แนวโนมขาดงาน หรือ ออกจากงานสูงกวาชาย จากผลการวิจัย สาเหตุของการออกจากงานของเพศ

หญิง เนื่องจากเพศหญิง ตองมีบทบาทในการดูแลครอบครัวและบุตร (Robbins &  Judge, 2007, 

p49) 

 1.3 สถานภาพสมรส การศึกษาวิจยยังมีไมมากพอที่จะสรุปความสัมพันธที่ชัดเจน

ระหวางสถานภาพสมรสกับผลผลิตของงาน แตก็พบวา คนที่แตงงานแลวจะขาดงาน และออกจาก

งานนอยกวาคนที่ยังไมแตงงาน แตก็พบวา คนที่แตงงานแลวจะขาดงานและออกจากงานนอยกวา

คนที่ไมแตงงาน รวมทั้งมีความพึงพอใจในงานสูงกวา ซึ่งอาจเปนเพราะตองรับผิดชอบครอบครัว 

จึงใหความสําคัญกับความมั่นคงในการทํางานเพื่อใหมีรายไดมาเลี้ยงครอบครัว (อางอิงในนิตยา 

เพ็ญศิริและสุรชาติ ณ หนองคาย, 2545) 

 1.4 อายุงาน จากงานวิจัยโดยสวนใหญพบวา ความสัมพันธระหวางพนักงานที่มีอายุ

มากกับผลผลิตมีความสัมพันธกันในเชิงบวก ซึ่งหมายความวา ประสบการณในการทํางานสามารถ

นํามาใชในการทํานายผลผลิตของพนักงานแตละคนได  สวนความสัมพันธระหวางอายุงานกับการ

ขาดงานพบวา มีวามสัมพันธกันโดยตรง ในกลุมพนักงานที่มีอายุมากมีความสัมพันธกับการขาด

งานในเชิงลบ ซึ่งในความเปนจริงอายุงานถือวาเปนตัวแปรที่สําคัญเพียงตัวเดียวที่สามารถนํามา

อธิบายการลาออกของพนักงานไดดังนี้ พนักงานที่อยูในงาน ในระยะเวลานาน จะมีความตองการ

ออกจากงานนอย อยงไรก็ตามจากการวิจัยโดยสวนใหญ พบวา พฤติกรรมในอดีตสามารถนํามา

ทํานายพฤติกรรมในอนาคตๆไดดีที่สุด และอายุงานที่มากขึ้นมีผลตอความพึงพอใจในงาน 
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 2. บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคคล เปนผลจากพันธุกรรม สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เกิดขึ้นกับบุคคล เชนบุคลิกภาพสวนหน่ึงถูกกําหนด โดยสภาพทางรางการและจิตที่

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกสวนหน่ึง ถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอมที่ไดรับต้ังแตเกิด การเลี้ยงดู 

การศึกษา อบรม และประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอาจทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเดิม

ที่เปนอยู บุคลิกภาพเปนตัวทํานายพฤติกรรมของบุคคลในองคการ เชน บุคลิกภาพขี้อาย หรือ 

เชื่อมั่นในตนเอง การเชื่ออํานาจในตนหรือเชื่ออํานาจนอกตน การนับถือตนเอง การมุงมั่นใน

ความสําเร็จ การชอบเปนใหญ เหนือผูอ่ืน การชอบเสี่ยง การอนุรักษนิยม ฯลฯ ซึ่งบุคลิกภาพแตละ

ประเภทจะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสมกับแตละงาน เชน กุมารแพทย 

ควรมีบุคลิกภาพเปนคนอบอุน ใจดี พยาบาล ควรเปนคนใจเย็น ยิ้มแยม ชอบบริการ เปนตน 

 3. ความสามารถ เปนศักยภาพองบุคคลที่จะทํางานตางๆ ในตําแหนงหนาที่ของตน 

ซึ่งมีทั้งความสามารถทางปญญา ความสามารถทางดานรางกาย และความสามารถในงานตาม

ตําแหนงหนาที่ ซึ่งสงผลตอ พฤติกรรมของบุคคลในองคการ เชน งานบางหนาที่ตองการบุคคลที่

ระดับสติปญญา (IQ) สูง เพื่อใหสามารถคิด วิเคราะห สรางสรรคงานไดดี งานสวนใหญ ตองอาศัย

บุคคลที่มีรางกายสมบูรณไมพิการหรือปวยเพื่อสามารถทํากิจกรรมตางๆได รวมทั้งความสามารถ

เฉพาะดานตามบทบาทหนาที่ เชน นักโภชนาการ ตองมีความสามารถในการวิเคราะห คุณคาของ

อาหารและจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมใหแกผูรับบริการกลุมตางๆได เปนตน 

 4. คานิยมและทัศนคติ บุคคลถูกหลอหลอมและขัดเกลาทางสังคมใหมีคานิยม และ

ทัศนคติตอสิ่งตางๆ เชน ตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืน ตอวิชาชีพ ตอลักษณะการทํางาน ฯลฯ ซึ่งเปน

ปจจัยภายในบุคคลที่ทําใหแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมตามคานิยมและทัศนคติของตน 

 5. การรับรู เปนกระบวนการจัดระบบและใหความหมายตอสิ่งตางๆ รอบตัว ซึ่ง

สงผลตอการตัดสินสิ่งตางๆ และแสดงออกตอสิ่งน้ันๆโดยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการรับรู เชน 

แรงจูงใจ ความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ที่ผานมา และความคาดหวังเปนตน ปจจัยดาน

จุดมุงหมายของคน เชน ความแปลกใหม ขนาด การเคลื่อนไหว เสียงของสิ่งนั้นๆ ความใกลชิด พื้น

เพเดิม และความเหมือน เปนตน และปจจัยดานสถานการณ เชน เวลา ลักษณะงาน ลักษณะของ

สังคม และสถานที่ในขณะที่มีการรับรูดังกลาว ตัวอยางเชน  ถาผูปวยน่ังรอโดยไมแสดงอาการ

โกรธ หรือ โวยวาย เจาหนาที่จะทํางานตามปกติ แตถาผูปวยมีอาการโกรธ โวยวายวา รอนาน 

เจาหนาที่จะรับรูวา ตองเรงรีบใหบริการดวยความรวดเร็วขึ้นกวาเดิม เพื่อมิใหถูกตอวาหรือ

รองเรียน เปนตน 
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 6. แรงจูงใจ เปนความปรารถนาที่จะใชความพยายามมากขึ้น เพื่อใหองคการบรรลุ

ตามจุดมุงหมาย ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวา ความพยายามดังกลาวจะนําไปสูการบรรลุความตองการของ

บุคคล 

 7. การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะถาวรอันเน่ืองมาจาก

ประสบการณของบุคคล ทฤษฎีการเรียนรูไดอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยวา บุคคล

จะมีพฤติกรรมที่นําไปสูการไดรับรางวัล หรือคาดหวังวาจะไดรับผลดีเปนการตอบแทน และ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําใหถูกลงโทษหรือคาดหวังวาจะเกิดผลเสียตามมา การใหรางวัล การ

สงเสริมสนับสนุน หรือการลงโทษจึงเปนประสบการณที่ทําใหบุคคลเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม เชน การที่บุคลากรขยันทํางาน ไมขาดงานเพราะตองการไดรับคําชมเชย ยกยอง หรือ 

การขึ้นเงินเดือน เปนตน 

 จากภาพที่ 2-7 จะเห็นไดวาคุณลักษณะที่แตกตางทางดานชีวภาพ บุคลิกภาพ คานิยม 

ทัศนคติ ความสามารถ การรับรู แรงจูงใจและการเรียนรู มีผลตอพฤติกรรมในระดับปจเจกบุคคลซึ่ง

รวมถึงสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา  รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติ ก็

สงผลตอพฤติกรรมองคการในระดับปจเจกบุคคลซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก กร

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา รวมทั้งวัฒนธรรมของชาติก็สงผลตอพฤติกรรมองคการในระดับ

ปจเจกบุคคลดวยเหมือนกัน ตัวแปรดังกลาวลวนเปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปรตามของ

พฤติกรรมองคการ ในรูปของการขาดงาน ผลผลิต การลาออกจากงาน และความพึงพอใจของ

ทรัพยาการมนุษยในการทํางาน ซึ่งตัวแปรเหลานี้ เปนตัวกําหนดประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย

ของงองคการที่สําคัญ โดยแตละตัวแปร มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.ผลผลิต (Productivity) คือการสรางผลผลิตใหกับองคการโดยวัดจาก 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ โดยประสิทธิภาพของ

ผลผลิต (Efficiency) หมายถึง บุคคลสามารถสรางผลผลิตใหกับองคการ  โดยใชทรัพยากรอยาง

คุมคา ใชคาใชจายตํ่า (Robbins &  Judge, 2007, p.27) สวนประสิทธิผลของผลผลิต (Effectiveness) 

หมายถึง บุคคลสามารถสรางผลผลิตใหกับองคการไดบรรลุตามเปาหมายที่องคการตองการ 

(Robbins & Judge, 2007, p.27)  

 2. การขาดงาน (Absenteeism)   คือ การมาทํางานของบุคคลในองคการไมสม่ําเสมอ 

หรือ การหยุดงานของบุคคลในวันทําการ ซึ่งการขาดงาน สามารถแบงออก เปน 2 ประเภท ( 

Mathis & Jackson, 1997, p.73) ไดแก 

 2.1 การขาดงานที่ไมไดต้ังใจ (Involuntary) หรือการขาดงานที่ไมสามารถหลีกเลี่ยง

ได (Unavoidable)  
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 2.2 การต้ังใจขาดงาน (Voluntary) หรือการขาดงานที่สามารถหลีกเลี่ยงได 

(Avoidable) 

 3. การออกจากงาน (Turnover) คือการถอนตัวหรือออกจากองคการของบุคคลอยาง

ถาวร ซึ่งการออกจากงานของบุคคลนี้มีทั้งเต็มใจและไมเต็มใจที่จะออกจากงาน ( Mathis & 

Jackson, 1997, p75)  

 4. พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในที่ทํางาน (Deviant workplace behavior) หรือการ

แสดงออกที่ไมสุภาพ หรือการแสดงปฏิกิริยาที่ไมเหมาะสมของบุคคลในองคการ คือ การที่บุคคล

ฝาฝน ละเมิด หรือการกระทําผิดบรรทัดฐานที่สําคัญขององคการ (Robbins &  Judge, 2007, p29)  

 5. พฤติกรรมการเปนพลเมืองในองคการ (Organizational citizenship behavior) คอื 

พฤติกรรมที่ลูกจางมีสวนรวมในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพ เปนพฤติกรรมที่บุคคลต้ังใจดวย

ตนเองในการปฏิบัติงานที่ไมใชสวนหนึ่งของงาน แตงานนั้นสงเสริมประสิทธิผลขององคการ  

(Robbins &  Judge, 2007, p30)  

 6. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คือ ความรูสึกชองบุคคลที่มีตองาน 

บุคคลที่มีความพอใจในงานสูง ก็จะมีทัศนคติตองานในทางบวก สวนบุคคลที่ไมพอใจในงานก็จะมี

ทัศนคติตองานในทางลบ วิธีที่บุคคลแสดงออกถึงความไมพอใจในงานทําไดหลายวิธีเชน เขารวม

กลุมเพื่อนที่ไมพอใจดวยกัน ขโมยสิ่งของ ขาดความรับผิดชอบในงาน ซึ่งสามารถแบงการ

แสดงออกของพนักงานซึ่งไมพอในงานได 4 รูปแบบ (Robbins &  Judge, 2007, p.83-84)  

 6.1 ทางออก (Exit) เปนความไมพอใจที่แสดงออกโดยการกระทําที่รวดเร็วโดยการ

ทําลาย (ลาออก หรือ มองหาตําแหนงใหม) 

 6.2 เสยีง (Voice) เปนความไมพอใจที่แสดงออกโดยการกระทําที่รวดเร็วในทาง

สรางสรร โดยการแนะนําใหมีการปรับปรุงสภาพตางๆที่ดีขึ้น การอภิปรายปญหากับหัวหนาและมี

กิจกรรมกับสหภาพแรงงาน 

 6.3 ความจงรักภักดี (Loyalty) เปนความไมพอใจที่แสดงออกโดยการกระทําที่น่ิงเฉย

ในการสรางสรร รอคอยสภาพที่ปรับปรุงใหดีขึ้น รวมทั้งการพูดเกี่ยวกับองคการ เมื่อเผชิญหนา กับ

วิกฤตการภายนอกในดานดี เพราะมีความไววางใจในองคการเกี่ยวกับการบริหารที่ถูกตอง 

 6.4 การเพิกเฉย (Neglect) เปนความไมพอใจที่แสดงออกโดยการกระทําที่น่ิงเฉยใน

การทําลาย  คือการอยูเฉยๆ รอใหสถานการณเลวรายยิ่งขึ้น ลดความพยายามในการทํางาน และ

ทํางานผิดพลาดมากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาศึกษาและใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี 

 

นักวิชาการ 

 

ทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใชวิจัย 

Cameron and 

Attington 

 

วัฒนธรรมองคการ 

เปนแนวคิดที่สอดคลองและครอบคลุมกับวัฒนธรรม

องคการของบริษัทฯที่ผสมผสานในหลายมิติของ

วัฒนธรรมและปรับเปล่ียนตามบริบทและวงจรชีวิตของ

องคการ ซ่ึงมีมิติ 4 ดาน ไดแก วัฒนธรรมแบบครอบครัว , 

วัฒนธรรมแบบเปล่ียนแปลงพัฒนา , วัฒนธรรมแบบ

ราชการ และวัฒนธรรมแบบการตลาด 

ใชแนวคิดของ 

Herzberg’s Two 

Factors Theory 

ดวยแบบวัด JDI 

ของ Smith 

ความพึงพอใจในงาน 

ปจจัยจูงใจใหพนักงานทํางาน เปนปจจัยตัวเดียวกันที่ทํา

ใหเกิดความพึงพอใจในงาน และแบบวัดความพึงพอใจใน

งาน JDI ของ Smith ไดครอบคลุมปจจัยใหญทั้งสองกลุม

ของ Herzberg  จึงนํามาปรับใชกับพนักงานที่มีความ

หลากหลายในปจจัยสวนบุคคลไดเหมาะสมกับองคการ 

เพ่ือเปนตัวช้ีวัดถึงปจจัยจูงใจและปจจัยที่ปองกันความไม

พึงพอใจในงาน 

 

Porter,W.Lyman  

 

ความผกูพันตอองคการ 

เปนแนวคิดความผูกพันดานทัศนคติที่จะนํามาปรับใชกับ

พนกังานในการวัดระดบัความผกูพันทีค่งทนถาวร เพราะ

จะทําใหทราบถึงระดับความรูสึกภายในของพนักงานที่

จงรักภักดีตอองคการและตองการอยูกับองคการตลอดไป 

ซ่ึงจะครอบคลุมตัวแปรยอย 3 ดาน ไดแก ความเช่ือม่ัน

และยอมรบัเปาหมายและคานยิมองคการ , ความเตม็ใจที่

พยายามอยางเตม็ทีใ่นการทาํงานเพ่ือองคการ และความ

ปราถนาทีจ่ะคงความเปนสมาชิกภาพของงองคการ 

StephenP. 

Robbins 

 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

เปนแนวคิดที่ครอบคลุมในการวัดระดับพฤติกรรมของ

พนักงานของบริษัทฯในชวงที่กําลังปรับเปล่ียนวัฒนธรรม 

นโยบายและระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ

ทิศทางปจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกในระดับประเทศ

และภูมภิาค ASEAN ไดแก การเพ่ิมผลผลิต , การขาดงาน , 

การลาออกจากงาน และความพึงพอใจในงานจาก

พฤติกรรมดานบวก 

 



  

79 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
สกาวรัตน อินทุสมิต (2543) ไดทําการศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความผูกพันตอ

องคการและความต้ังใจที่จะลาออกของพนักงาน กรณีศึกษาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

พบวา  

1. พนักงานมีการรับรูวัฒนธรรมองคการในระดับสูง มีความผูกพันตอองคการอยูใน

ระดับสูง และความต้ังใจที่จะลาออกในระดับตํ่า 

2. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสและระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีการรับรูวัฒนธรรม

องคการ แตกตางกัน สวนอายุ  ระยะเวลาการทํางาน และระดับการศึกษา แตกตางกันมี

ผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการไมแตกตางกัน 

3. การรับรูวัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

4. ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจที่จะลาออก 

อัมพร วังขจรวัฒิศักด์ิ  (2532) พบวา  วัฒนธรรมเปนตัวแปรอิสระตัวหน่ึงที่ยูภายนอก

องคการ ซึ่งสมาชิกจะเปนผูนําเขามาสูองคการ โดยจะแสดงออกมาใหเห็นความแตกตาง  และความ

คลายคลึงของแตละบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติและการกระทํา เชน การศึกษาบริหาร

แบบอเมริกันและแบบญ่ีปุนที่รูจักกันในนามทฤษฎี Z 

อารีย เพช็รรัตน  (2541) ไดทําการศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการในองคการประกันภัย

ไทย อเมริกนั และญ่ีปุน พบวา พนักงานในองคการประกันภัยไทยมีการรับรูวัฒนธรรมองคการได

ในทุกมิติไดแก  มิติงาน มิติกลุม และมิติบุคคล  ในขณะที่พนักงานประกันภัยองคการอเมริกันและ

องคการญ่ีปุนมีการรับรูวัฒนธรรมองคการนอยกวา  พรอมกันน้ียังพบวาพนักงานประกันภัยไทยมี

ความรูสึกผูกพันตอองคการดานความรูสึกและดานบรรทัดฐานมากกวาพนักงานประกันภัยอเมริกัน

และญ่ีปุน และพนักงานประกันภัยองคการญ่ีปุนมีความผูกพันตอองคการดานการคงอยูมากที่สุด 

Gordon & DiTomaso (1992: 783-798) ศึกษาวิจัย  เร่ือง Predict Corporate Performance 

from Organizational Culture ศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการที่แกรง  (Strong 

Corporate Culture) และ ระดับผลการปฏิบัติงาน  ในบริษัทประกันภัยของสหรัฐอเมริกา  จํานวน 11 

แหง โดยเก็บรวบรวมขอมูลในป  1981 และรวบรวมผลการปฏิบัติงานป  1982-1987 ผลการวิจัย

พบวา เมื่อองคการมีวัฒนธรรมองคการที่แกรง  องคการจะมีผลดําเนินงานทางการเงินที่สูงขึ้นในป

ตอ ๆ มา วัฒนธรรมองคการที่มุงเนนความสามารถในการปรับตัว  (Adaptability) ทําใหองคการมี
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ผลดําเนินงานทางการเงินที่สูงขึ้นในปตอ  ๆ มา แตวัฒนธรรมองคการที่มุงเนนความมั่นคงหรือ

เสถียรภาพ (Stability) จะทําใหองคการมีผลดําเนินงานทางการเงินที่ตํ่าลงในปตอ ๆ มา 

Kotter & Heskett (1992) ศึกษาเร่ือง  Corporate Culture and Performanceในองคการขนาด

ใหญของสหรัฐอเมริกา  เชน ICI Nissan เปนตน  พบวา วัฒนธรรมองคการมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอผลดําเนินการดานการเงิน  (Economic Performance) ระยะยาว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคการที่มีวัฒนธรรมใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  เชนลูกคา  ผูถือหุน  คู

แขงขัน เปนตน และผูบริหารที่มีภาวะผูนํา  ในระยะเวลา  11 ป สามารถทําใหองคการมีรายได  

(Revenues) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ  682 จากรอยละ  166 มูลคาหุน (Stock Price) สูงขึ้นเปนรอยละ  901

จากเดิมที่มีมูลคาเพียงรอยละ 74 เทาน้ัน และสามารถพัฒนารายไดสุทธิ (Net Incomes) ไดถึงรอยละ  

756  จากงานวิจัยของ  Kotter & Heskett สรุปใหเห็นวา วัฒนธรรมองคการเปนปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จและความลมเหลวขององคการ  โดยวัฒนธรรมที่มุงเนนการปรับตัวมีผลทางบวกตอผล

ทางการเงินขององคการ  ในขณะที่วัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะตรงกันขามจะมีผลทางลบตอผล

ทางการเงิน แตวัฒนธรรมองคการที่ขัดขวางผลทางการเงินในระยะยาวเกิดขึ้นงาย  แมแตในองคการ

ที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ  วัฒนธรรมองคการดังกลาวน้ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมไมเหมาะสมและ

ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่เหมาะสม  ทําใหองคการเปลี่ยนแปลงไดยากขึ้นเพราะพนักงาน

ขาดการมสีวนรวม  แตกลับใหความสําคัญกับอํานาจตามโครงสรางองคการ  การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองคการตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคการ  โดยกําหนดวิสัยทัศนที่ปฏิบัติจริงได  

เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลง  และวิธีการที่ทําใหวัฒนธรรมองคการสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง  ประกอบดวย  1) เปาหมายขององคการและพนักงานตองดําเนินการไปใน

แนวทางเดียวกนั 2) วัฒนธรรมองคการตองจูงใจใหพนักงานมีพฤติกรรมและคานิยมรวมกัน โดยทาํ

ใหพนักงานรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทําใหกับองคการ และ 3) องคการที่ปราศจากโครงสรางและ

ปราศจากการควบคุมโดยระบบราชการอยางเปนทางการ  สามารถจูงใจพนักงานและสราง

นวัตกรรมได 

 Marcoulides & Heck (1993: 209 - 225) ศึกษาเร่ือง  Organizational Culture and 

Performance: Proposing and Testing a Model โดยใชโปรแกรม  LISREL (Linear Structure 

Relations) สําหรับศึกษาตัวแปรวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอการปฏิบัติงานขององคการ  พบวา

วัฒนธรรมองคการประกอบดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก 

1) โครงสรางองคการ ประกอบดวย ความซับซอน การอางเหตุผลการผลิตและการบริการ 

2) งานขององคการ  ประกอบดวย  การคดัเลอืก  ประเมินผล  จายคาตอบแทน    ผลการ

ปฏิบัติงาน การสอนงาน การตัดสนิใจ และ ความทาทาย 
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3) คานิยมขององคการ ประกอบดวย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความเปนมือ

อาชีพ ภาพลักษณและการตลาด การวิจัยและพฒันา 

4) บรรยากาศในองคการ  ประกอบดวย  บทบาทขององคการ  การสื่อสาร  การรวมมือ

ประสานงาน เทคโนโลยี และ ความเครียด 

5) ทัศนคติของพนักงาน ประกอบดวย อคติ ความอดทน  ชาตินิยม ความสุขในสังคม  ความ

ผูกพัน และการมสีวนรวม 

สวนตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งไดแก รายได มูลคาหุน ผลกําไรและผลตอบแทน  

พบวา  ตัวแปรดังกลาวขางตนซึ่งประกอบกันเปนวัฒนธรรมองคการสามารถทํานายผลการ

ปฏิบัติงานไดทั้งทางตรงและทางออม  โดยโครงสรางองคการมีความสัมพันธตองานขององคการ

และบรรยากาศในองคการ  คานิยมขององคการสัมพันธกับงานขององคการ  บรรยากาศในองคการ

และทัศนคติของพนักงาน งานขององคการสัมพันธกับทัศนคติของพนักงาน  บรรยากาศในองคการ

และผลการปฏิบัติงาน  บรรยากาศในองคการมีความสัมพันธตอทัศนคติของพนักงานและผลการ

ปฏิบัติงาน ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

 Molle (2001) ไดทําการศึกษาเร่ืองรูปแบบของการปฏิสัมพันธทางสังคมและองคการใน

เกษตรกรรมกรมชลประทาน : กรณีศึกษาสามเหลี่ยมปากน้ําเจาพระยา  และสรุปลักษณะวัฒนธรรม

ไทยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของคนไทย ไวดังน้ี 

1. คานิยมหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา  คนไทยไมชอบมีขอขัดแยงกับคนอ่ืน  เนื่องมาจากความ

กลัววาจะนํามาซึ่งอันตรายตอตนเอง  มีความเกรงใจและรูสึกกระอักกระอวนใจที่จะรองขอความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืน  นอกจากน้ียังมีความตองการที่จะรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนไวดวยการ

หลีกเลี่ยงความขัดแยง 

2. การประนีประนอม  คนไทยไมชอบแกไขปญหาที่จะทําใหเกิดความแตกแยก  จึงชอบที่

จะยินยอมตามขอเสนอของคูกรณีในการเจรจาตอรอง 

3. ความสุภาพออนนอม คนไทยนิยมที่จะแสดงออกถึงมารยาทอันดีมีความสุภาพออนนอม

มากกวาการตอ สูด้ินรนเพื่อใหเหนือกวาการเอาชนะผูอ่ืน 

4. ความเกรงใจหรือไมสมัครใจที่จะเรียกรองใดๆจากผูอ่ืน  คนไทยไมชอบที่จะต้ังขอ

เรียกรองใดๆจากผูอ่ืนทั้งที่อยูในระดับสูงกวา ตํ่ากวา หรือเทาเทียมกัน 

5. ความสนัโดษและรักสงบ คนไทยไมคอยชอบการตอสูด้ินรนเพื่อเรียกรองสิทธิอันพึงมี 

6. ไรซึ่งระเบียบวินัยและไมเคารพกฎกติกา 

7. มีความเปนปจเจกบุคคลสูง 
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Sorod (1991) ทําการวิจัย  เร่ือง  อิทธิพลของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองคการตอ

คานิยม ทัศนคติการจัดการและผลการปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยพบวา  เจาของกิจการชาวไทยและชาว

อเมริกันมีระดับการขัดเกลาทางสังคมในองคการ  (Levels of Organizational Socialization) และ

คานิยมการทํางานแตกตางกั น แตมีระดับการควบคุมสถานการณในการทํางาน  ความพึงพอใจใน

งานและผลการปฏิบัติงานคลายคลึงกัน 

การขัดเกลาทางสังคมในองคการ  (Organizational Socialization) มีบทบาทสําคัญตอการ

สรางรูปแบบผูนําที่พนักงานปรารถนา  และกระตุนใหพนักงานเชื่อมั่นตอการควบคุมสถานการณ

การทํางานของตนเอง  ทําใหพนักงานมีทัศนคติทางบวกตองานและมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น   

พนักงานชาวไทยมีคานิยม ใหความสําคัญแกอํานาจมาก (Large Power Distance) หลีกเลี่ยงความไม

แนนอนอยูในระดับปานกลางถงึสงู  (Moderate-High Uncertainty Avoidance) มีความเปนปจเจก

บุคคลตํ่า  (Low Individualism) และมีลักษณะของเพศชายตํ่า  (Low Masculinity) อยางไรก็ตาม  

คานิยมของพนักงานไทยมีความเหมือนกันไมวาทํางานในองคการที่แตกตางกันก็ตาม 

ดังน้ัน วัฒนธรรมของชาติมีผลตอคานิยมการจัดการ ในขณะที่วัฒนธรรมองคการกลับมีผล

ตอคานิยมการจัดการนอยกวา และ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ไดแก การคดัเลอืก  ฝกอบรม ให

แนวทาง  และการจูงใจชวยเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดการ  ทัศนคติ  และการปฏิบัติงาน  หาก

องคการใชการขัดเกลาทางสังคมอยางเหมาะสมจะกระตุนใหพนักงานรูสึกสะดวกสบาย  พึงพอใจ 

และเพิ่มผลผลิต 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
จุรีพร  (2536) ไดทํา  การวิจัย  พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายแนวโนมการลาออกจาก

องคการได เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวม  ความพึงพอใจในงานดาน

ความมั่นคง  ความพึงพอใจในงานดานมิตรสัมพันธ และความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา 

 จุฬาลักษณ  ลภาพรรณวิสุทธิ์ . (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญสีลม 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญสีลม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

คร้ังน้ี คือพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญสีลม  ทั้งเพศชาย  และเพศ

หญิง จํานวน 390 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการทดสอบรายคูดวยวิธีกําลังสอง
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นอยที่สุด  และการวิเคราะหความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  สําหรับการ

วิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร  ซึ่งจากการทดสอบ

สมมติฐานในการวิจัยพบวา 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ  20-29 ป สถานภาพโสด  มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  มีตําแหนงงานระดับผูปฏิบัติการ  มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง  15,001-

30,000 บาท และมีระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป 

 2. ความคิดเห็นของพนักงาน  ดานวัฒนธรรมแบบครอบครัว  ดานวัฒนธรรมแบบ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาดานวัฒนธรรมแบบราชการ  และดานวัฒนธรรมแบบการตลาด  มีความคิดเห็น

อยูในระดับเห็นดวย 

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ดานความพงึพอใจดานเงนิเดือน  และ

สวัสดิการของพนักงาน  และดานความกาวหนาของอาชีพในที่ทํางาน  มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับพอใจนอย  สวนดานความพึงพอใจดานการไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ  มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับพอใจปานกลาง และความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะ

งานที่มีความทาทาย ดานความมีอิสระในการทํางาน  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  และดาน

ความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 

 4. พฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  มีพฤติกรรมอยู

ในระดับบอยคร้ัง  ดานการโยกยายงาน  มีพฤติกรรมอยูในระดับนานๆ  คร้ัง และดานการปฏิบัติงาน

เมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงาน มีพฤติกรรมอยูในระดับเหนือกวา 

 5. แนวโนมพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  มีระดับของความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับไมแนใจ 

 6. เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  ระดับรายได  และระยะเวลาในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน ) สาขาสํานักงานใหญสีลมที่ตางกัน  มี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 7. การรับรูของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญสีลม  ดาน

วัฒนธรรมแบบครอบครัว  ดานวัฒนธรรมแบบเปลีย่นแปลงพฒันา  ดานวัฒนธรรมแบบราชการ  

และดานวัฒนธรรมแบบการตลาด  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน  โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8. ความพงึพอใจดานเงนิเดือนและสวัสดิการ  และความกาวหนาของอาชีพในที่ทํางาน  มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  โดยมี
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ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับตํ่า  สวนดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการ  มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 9. ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

ทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  ที่

ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 10. ความพึงพอใจดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  และดานการโยกยาย

งาน  โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับตํ่า  สวนดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

องคการ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 11. ความพึงพอใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะงานที่มีความทาทาย  และการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  ดานความ

ต้ังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับตํ่า  สวนดานการโยกยายงาน  

มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 12. ความพึงพอใจดานความมีอิสระในการทํางาน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

ทํางานของพนักงาน  ดานความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน  และดานการโยกยายงาน  โดยมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  ที่ระดับตํ่า  สวนดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 13. ความพึงพอใจดานความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน

การทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

องคการ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 14. ความพึงพอใจดานการไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ  มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน  ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน  ที่ระดับตํ่า  สวนดานการโยกยายงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

องคการ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ที่ระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 15. แนวโนมพฤติกรรมการทํางานในอนาคต  กับพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพจํากัด  (มหาชน ) สาขาสํานักงานใหญสีลม  ดานความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน  

ดานความต้ังใจในการปฏิบัติงานดานการโยกยายงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

องคการ ไมมีความสัมพันธกันทุกดาน 

บรรยง ต้ังวรธรรม (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ พนักงานบริษัท 

แคปปตอลแมกซ จํากัด พบวา พนักงานมี ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมากทุกดาน โดย
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เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานนโยบายและการบริหาร ดานผูบังคับบัญชา ดานความ

ปลอดภัย ดานสภาพการทํางาน ดานการสื่อขอความ ดานเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงาน นอกจากน้ี

ยังพบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานงาน และปจจัยดานความศรัทธาภักดีตอองคการ เปนปจจัยที่มี

ผลกระทบตอความพึงพอใจของพนักงาน 

ปาริชาติ ยิ่งประเสริฐ (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน ความ

ผูกพันตอองคการกับการต้ังใจลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวา ความผูกพัน

ตอองคการ และการต้ังใจลาออก พบวา ความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับสูง ความพึงพอใจ

ในงานดานเงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง การต้ังใจลาออกโดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ

ของพยาบาลวิชาชีพที่มีผลตอการต้ังใจลาออก มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

ของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01(.665) ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ

ทางลบกับการต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01(-.448) ความผูกพัน

ตอองคการ มีความสัมพันธทางลบกับการต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01(-.541) 

พัชยา เพยีรจริง  (2550) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการ

ทํางานของบริษัท  ลําพูนซิงเดนเก็น  จํากัด ทําการเก็บขอมูลจากพนักงานของบริษัท  ลําพูนซิงเดน

เกน็ จํากัด จํานวน 278 ราย โดยการใชแบบสอบถามศึกษาตามทฤษฎีสองปจจัยของ  Herzberg ผล

การศึกษาพบวา  ดานปจจัยอนามัยหรือปจจัยค้ําจุน  พนักงานใหระดับความพึงพอใจระดับมากคือ  

ดานสภาพการทาํงานและดานชวีติสวนตัว พนักงานใหระดับความพึงพอใจระดับปานกลางคือ  ดาน

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดานนโยบายการบริหารของบริษัท  ดานความมั่นคงในการทํางาน  

ดานตําแหนงงาน  ดานคาตอบแทน  ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเฉพาะพนักงานที่มี

ผูใตบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับหัวหนางานและดานการบังคับบัญชา  สวนในดานปจจัยจูงใจ

หรือปจจัยตัวกระตุน  พนักงานใหระดับความพึงพอใจระดับปานกลางคือ  ดานความสําเร็จในการ

ทํางาน ดานการไดการยอมรับ  ดานลักษณะงานที่ทํา  ดานโอกาสในการเจริญเติบโต  และดานความ

รับผิดชอบ พนักงานใหระดับความพึงพอใจระดับนอยคือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 

อรวรรณ จันทราชยัโชติ (2541) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานตอปจจัยจูงใจ 

กรณีศึกษา : กลุมบริษัท สหวิริยา โอเอ โดยทําการสํารวจพนักงานทั้งหมด 219 คน ผลจากการวิจัย

พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอปจจัยแรงจูงใจ คือ เพศ อัตราเงินเดือน ตําแหนงงาน และ

ระยะเวลาในการทํางาน  และปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีอิทธิพลตอปจจัยแรงจูงใจ คือ อายุ และ

สถานภาพ สวนปจจัยจูงใจที่พนักงานตองการอันดับแรก คือ โอกาสความกาวหนาในการทํางาน 
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รองลงมา ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การยอมรับจากผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ และความมุงหวังหรืออุดมคติของการทํางาน ตามลําดับ สําหรับ

ความพึงพอใจในปจจัยแรงจูงใจเหลานั้น พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการยอมรับจาก

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก ความมุงหวังหรืออุดมคติของการทํางาน 

โอกาสความกาวหนาในการทํางาน  ชื่อเสียงของบริษัท และความมั่นคงในการทํางาน และขั้น

สุดทาย คือ คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ตามลําดับ 

 Eric et al. (2001) ไดทํา การศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในงาน  ตอความต้ังใจ

ลาออกจากงาน  พบวา  ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํา  งานมีผลตอความพึงพอใจในงานของ

พนักงานมากกวาปจจัยสวนบุคคล  และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบอยางมากตอความต้ังใจ

ลาออกจากงานของพนักงาน 

  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ 
 กาญจนา  นุใจกอง  (2542) ไดทํางานศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ

และพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการขององคการธุรกิจเอกชนในจังหวัด

เชียงใหมจํานวน 243 คน โดยศึกษาความสัมพันธระหวาง ความผูกพันตอองคการ 3 ดาน ไดแกดาน

อารมณความรูสึก  ดานอันเนื่องมาจากการลงทุน  และดานอันเน่ืองมาจากหนาที่  กับพฤติกรรมการ

ทํางาน 3 ดาน ไดแก ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางาน  และความต้ังใจที่จะลาออกจาก

งาน ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันอันเนื่องมาจากอารมณความรูสึก และความผูกพันอันเนื่องมาจาก

หนาที่  มีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมพบความ

ความสัมพันธทางบวกระหวางความผูกพันอันเนื่องมาจากการลงทุนกับผลการปฏิบัติงาน 

 ชวัลณัฐ  เหลาพูนพัฒน (2548) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ โดยมีความ

พึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อ พบวา ความผูกพันตอองคการดานจิตใจมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลการปฎิบัติงาน เพราะความรูสึกรักและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกรสงผลใหพนักงานทุมเท

ในการทํางาน พยายามแกไขปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไมยอทอ มีความเขาใจตอเปาหมาย 

กลยุทธขององคการ สงผลใหปฎิบัติงานไดสอดคลองกับนโยบายหรือแผนกลยุทธขององคการ  

 ทัศนา สรอยฟา (2550) ศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคการของพนักงานในอุตสาหกรรมอู

เรือ พบวาในภาพรวมพนักงานมีความผูกพันตอองคการในระดับสูง เมื่อวิเคราะหถึงปจจัยแตละ

ปจจัยพบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคการเนื่องมาจาก ปจจัยทีมงาน ลูกคา ลักษณะงาน 

ความกาวหนาในตําแหนงหรือสายงานในระดับสูง เมื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลพบวา อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน และระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันของพนักงาน มีผลตอการให
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ความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันและระดับความผูกพันตอองคการ ยกเวนอายุงานและ

ระดับการศึกษาไมมีผลตอระดับความผูกพัน 

 นพวรรณ เลาเกร็จ( 2552) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการและ

พฤติกรรมการทํางาน : กรณีศึกษา บริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด(มหาชน) โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน

297 คน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

เชนเดียวกับปจจัยลักษณะงานและปจจัยประสบการณในการทํางาน นอกจากน้ัน ผลการศึกษายัง

พบวา ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางาน 

 ไพศาล สุวรรณธาดา (2540) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงพยาบาล

ตํารวจ จากผลการวิจัยในภาพรวมทุกกลุมแสดงใหเห็นวามีความผูกพันอยูในระดับมาก โดยแพทย

และพยาบาลมีความผูกพันอยูในระดับมาก  สวนเจาหนาที่ทั่วไปมีความผูกพันอยูในระดับปาน

กลาง ความคิดเห็นมีความขัดแยงกันอยูคือ การตัดสินใจมาทํางานที่โรงพยาบาลตํารวจถือวาเปน

การตัดสินใจผิดพลาดที่มาทํางานที่โรงพยาบาลและไมคอยไดสิ่งตอบแทนมากนัก ทั้งนี้เพราะมี

กลุมบุคคลไมมากนักที่แสดงถึงความผูกพันอยูในระดับนอย โดยระยะแรกที่เขามาทํางานอาจ

มุงหวังหรือคาดหวังไวกอนวาจะไดรับสิ่งตอบแทนทั้งดานเงินเดือนและยศตําแหนง แตเมื่อมา

ทํางานสักระยะหน่ึงไมไดรับการตอบสนองมากนัก แมจะเห็นวาเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ตาม 

แตก็ยังตองทํางานตอไป หรืออาจจะโยกยายไปทํางานที่อ่ืนเมื่อมีโอกาส สวนกลุมที่มีความผูกพัน

อยูในระดับมากนั้นคอนขางจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน สวนใหญจะเปนกลุมแพทย

และพยาบาล   
 ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดาน

ประสบการณในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษาบริษัท ซิว-เนชัน่แนล 

จํากัด พบวา บุคลากรที่มีความแตกตางทางเพศจะมีความผูกพันที่แตกตางกัน โดยเพศชายจะมีความ

ผูกพันตอองคการสูงกวาเพศหญิง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 บุคลากรที่มีอายุมากกวา 50 ป

ขึ้นไปจะมีความผูกพันสูงกวาบุคลากรที่มีอายุชวงอ่ืนๆที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สวนปจจัย

ดานลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับ ความผูกพันองคการ อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

และปจจัยดานประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 อนันตชัย คงจันทร (2529)  พบวา ปจจัยที่มีผลหรือมีความสัมพันธตอความผูกพันตอ

องคการ(antecedents of organization commitment) แบงเปน 4 ตัวแปรใหญๆ  ไดแก (1) คุณลักษณะ

สวนบุคคล จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลมีปจจัยหลายๆอยางมีความผูกพันตอ

องคการ เชน อายุ สถานภาพในการทํางาน สมาชิกขององคการที่มีอาวุโสทั้งอายุ และอายุการ
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ทํางาน จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูที่มีอาวุโสนอยกวา สวนระดับการศึกษาก็พบวา เปน

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ แตความสัมพันธน้ันไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะมีความผูกพันตอองคการนอย (2) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 

ปจจัยในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่งาน พบวา มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ ไดแก ขอบเขต

ของงาน ความทาทายของงาน พบวาคนที่ไดทํางานที่ทาทายความสามารถมักจะมีความผูกพันตอ

องคการมาก  ความเขาใจในหนาที่ หรือบทบาทในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคการ  ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการเชนกัน (3) 

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับองคการ  ปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวกับองคการ หรือโครงสรางของงองคการ 

พบวา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ไดแก การกระจายอํานาจในองคการ ความสําคัญ

ของหนาที่งานของตนตอองคการ หรือเพื่อนรวมงาน ความชัดเจนของกฏขอบังคับ ขั้นตอนตางๆ

ในการทํางาน และ (4) ประสบการณจากการทํางาน มีผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก 

ความรูสึกไววางใจ ความเชื่อถือที่สมาชิกมีตอองคการวา องคการจะไมทอดทิ้งและใหความ

ชวยเหลือเมื่อมีปญหา สมาชิกที่มีความไววางใจองคการสูงก็จะมีความผูกพันตอองคการมาก 

 Allen & Meyer (1990) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ พบวา อายุและอายุ

งาน มีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ เนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากนั้นมี

ทางเลือกในการหางานใหมนอย และจากประสบการณในการทํางานมานานทําใหไมอยากปรับตัว

ในการเร่ิมตนกับงานใหม และมีความคาดหวังในตําแหนงงานที่สูงขึ้นจากการลงทุนในองคการ 

และพบวาความเปนที่พึ่งพิงไดขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการดานจิตใจและ

ดานบรรทัดฐาน และมีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการดานการคงอยู 

 Bunchanun (1974) ไดศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของผูบริหารในภาคเอกชน

และภาครัฐบาล และชี้ใหเห็นวาตัวแปรลักษณะสวนบุคคลที่เปนตัวทํานายที่ดีที่สุดถึงระดับความ

ผูกพันตอองคการ คือความอาวุโส หรือระยะเวลาในการทํางานใหกับองคการนั่นเอง 

Keller (1999) ไดทําการศึกษา  ผลของความผูกพันตอองคการที่มีตอการทํางานของ

นักวิทยาศาสตรและวิศวกร  โดยไดทําการศึกษาจากนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของฝายวิจัยและ

พัฒนาในอุตสาหกรรมดานเคมีภัณฑ  พลังงาน อิเลก็ทรอนิคส  และเคร่ืองมือทางดานวิทยาศาสตร

ในประเทศสหรัฐอเมริกา  จํานวน  532 คน ผลการศึกษาพบวา  ความผูกพันตอองคการมี

ความสัมพันธกับผลการทํางาน  โดยความผูกพันตอองคการสามารถทํานายผลการทํางานของ

นักวิทยาศาสตรและวิศวกรได  
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Shore & Wayne (1993) ทําการวิจัยเร่ืองความผูกพันและพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงาน  ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบระหวางอารมณดานความรูสึก  และความผกูพนัดานความ

ตอเนื่องกับการรับรูการสนับสนุนขององคการ  ผูวิจัยตองการศึกษาการรับรูความสนับสนุนของ

องคการ ความผูกพันดานอารมณและความรูสึก  ซึ่งจะสงผลทํานายถึงพฤติกรรมของพนักงานโดย

ไดทําการศึกษากับพนักงานจํานวน  383 คน ผลการวิจัยพบวา  ความผูกพันดานอารมณความรูสึก  

และการรับรูการสนับสนุนขององคการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงาน และความผูกพันดานความตอเนื่องหรือการคงอยูมีผลเชิงลบกับพฤติกรรมพนักงาน  และ

การรับรูการสนับสนุนขององคการเปนตัวทํานายที่ดีที่สุด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางาน 
กมลวรรณ  เขมะปญญา  (2540: 72-74) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยทางจิตวิทยาและชีวสังคมบาง

ประการที่เปนตัวแปรคั่นกลางของการทํานายความต้ังใจที่จะลาออกจากงานของเจาหนาที่อํานวย

บริการของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง  กลุมตัวอยางจํานวน  340 คนตัวแปร

ที่ศึกษา คือ ตัวแปรทํานายมี 3 ขอ ไดแก ความพึงพอใจในงาน  ความดึงดูดใจจากงานปจจุบัน  ความ

ดึงดูดใจจากทางเลือกใหม  สวนตัวแปรเกณฑ  ไดแก ความต้ังใจที่จะลาออกจากงานและตัวแปร

คั่นกลาง มี 3 ขอ ไดแก ลักษณะมุงอนาคต  ความเชื่ออํานาจภายในตน -ภายนอกตน  และอายุ พบวา 

ความต้ังใจที่จะลาออกจากงานอยูในระดับปานกลาง 

จันทนา ประสงคศิลปกุล (2547: 52-56) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ  พฤติกรรมการทํางาน  และ

ความจงรักภักดี  ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย  สายงานระบบ  กลุมตัวอยางจํานวน  275 คน ตัว

แปรที่ศึกษา  ไดแก ตัวแปรอิสระ  คือ ปจจัยสวนบุคคล  และพฤติกรรมการทํางาน  สวนตัวแปรตาม  

คือ ปจจัยแรงจูงใจ 3 ดาน ไดแก ผลตอบแทน ความสัมพันธกับผูรวมงาน และโอกาสความกาวหนา  

ปจจัยความจงรักภักดี พบวา พฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสายงานระบบ  มี

ระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวม  3.31 สวนปจจัยแรงจูงใจ  ดานผลตอบแทน  ความสัมพันธกับ

ผูรวมงาน และโอกาสความกาวหนา พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

จุฑามาศ  ปานสมบูรณ  (2548: 143-149 ) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ทํางานของพนักงานสายงานปฏิบัติการผลิต  ของบริษัท  วงศไพฑูรยกรุป  จํากัด(มหาชน) กลุม

ตัวอยางจํานวน 373 คน ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภค  ปจจัยดานการ

จูงใจ ปจจัยดานบุคลิกภาพ  และปจจัยดานการเมืองในองคกร  กับพฤติกรรมการทํางาน  ในดานการ

เพิ่มผลผลิต  ดานการมาทํางานสาย / ขาดงาน  ดานการไดรับการฝกฝนทักษะ  ดานความพึงพอใจ

โดยรวมในการทํางาน  และดานแนวโนมการทํางานในองคกรตอไปในอนาคต  พบวา พฤติกรรม
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ดานประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 พฤติกรรมดาน

การมาทํางานสาย/ ขาดงานนอยลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.97 พฤติกรรมดานการ

ไดรับการฝกฝนทักษะสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 พฤติกรรมดานความพึงพอใจโดยรวมในการ

ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.52 และพฤติกรรมดานแนวโนมการทํางานในองคกรตอไป  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.62 นอกจากน้ียังพบวา  ปจจัยดานการจูงใจ  ทุกดาน ไดแก ปจจัยดานความตองการอยูรอด

ปจจัยดานความตองการความสัมพันธ  และปจจัยดานความตองการความกาวหนา  มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการทํางานทั้ง  5 ดาน สวนใหญอยูในระดับตํ่า  ยกเวน ปจจัยดาน

ความตองการความสัมพันธ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานดานความพึงพอใจในการ

ทํางาน อยูในระดับปานกลาง 

 ชลิดา ธนากิจเจริญสุข (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของ

พนักงาน ความผูกพันของพนักงาน และพฤติกรรมในการทํางาน กรณีศึกษา ศูนยการแพทยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุและตําแหนงงานมี

ความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 25 ปและตําแหนง

งานทางการพยาบาล ในขณะที่เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน สถานภาพสมรสไมมี

ความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน สวนปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงาน ไดแก 

ดานองคกร ดานผูบริหาร ดานกลุมทํางาน ดานงานที่ทํา ดานสายงานหรือสายอาชีพ และดานลูกคา 

พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะดานสายงานหรือสายอาชีพมี

ความสัมพันธในระดับสูง และความผูกพันของพนักงาน ไดแก ดานความตองการพื้นฐาน ดานการ

สนับสนุนจากฝายบริหาร ดานความสัมพันธ และดานความกาวหนา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ในการทํางาน 

 ธญัรดา  จิตสุรผล . (2553). แรงจูงใจ  ความเครียด  และพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน

บริษัทประกันวินาศภัย ในกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย   

 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  

 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และ 

 3) เพื่อศึกษาความเครียดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานพฤติกรรม

การทํางานประกอบดวย  การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ  การแกปญหาและการตัดสนิใจและการ

ทํางานเปนทีม  แรงจูงใจประกอบดวย  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การยอมรับนับถือคาตอบแทน

และสวัสดิการ  โอกาสในการกาวหนา  และสภาพในการทํางาน  และความเครียดประกอบดวย  

ความเครียดทางดานรางกายและความเครียดทางดานจิตใจ 
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 งานวิจัยน้ีเก็บรวมรวมขอมูลจากพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย  ในกรุงเทพมหานคร

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใช

สถิติตาง ๆ ไดแก คารอยละ  ความถี่ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  สถิติการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  และสถิติการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 

 ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ 28-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีอัตรา

เงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ  20,000 บาท ระยะเวลาการทํางานตํ่ากวา  5 ป เปนพนักงานตําแหนง

ปฏิบัติการ/เจาหนาที่  และปฏิบัติงานในฝายรับประกันภัยมากที่สุด  แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม

อยูในระดับปานกลาง  ความเครียดในการทํางานโดยรวมอยูในระดับอาการเครียดบาง  และ

พฤติกรรมการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 พบวา 

 1. พฤติกรรมการทํางานดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับมีความสัมพันธกับเพศอายุ  

ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนงงาน  ระยะเวลาการทํางาน  ฝายที่ปฏิบัติงาน  สัมพันธภาพระหวาง

บุคคล สภาพในการทํางาน ความเครียดทางดานรางกายและความเครียดทางดานจิตใจ 

 2. พฤติกรรมการทํางานดานการแกปญหาและการตัดสินใจมีความสัมพันธกับอายุระดับ

ตําแหนงงาน  อัตราเงนิเดือน  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การยอมรับนับถือ  คาตอบแทนและ

สวัสดิการ โอกาสในการกาวหนา สภาพในการทํางาน และความเครียดทางดานรางกาย 

 3. พฤติกรรมการทํางานดานการทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับระยะเวลาการทํางานฝาย

ที่ปฏิบัติงาน  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การยอมรับนับถือ  คาตอบแทนและสวัสดิการ  โอกาสใน

การกาวหนา สภาพในการทํางาน ความเครียดทางดานรางกายและความเครียดทางดานจิตใจ 

น้ําฝน เพช็รดี (2547: 76-79) ไดศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและปจจัยที่

เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เคน แมกซ (ประเทศไทย) จํากัด กลุมตัวอยางเปน

พนักงานฝายผลิต  จํานวน 130 คน และ พนักงานสวนสาํนักงาน  จํานวน 20 คนรวมทั้งสิ้น  130คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล  ปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  5 ดาน 

ไดแก ดานลักษณะงาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน  ดานโอกาสกาวหนาใน

หนาที่การงาน  ดานการยอมรับนับถือ  และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  สวนตัวแปรตาม  ไดแก 

ปจจัยดานพฤติกรรมที่มีตอการปฏิบัติงาน  3 ดาน คือ ความมุงมั่นในการทํางาน  การขาดงานหรือ

การทํางานเชื่องชา  และ การลาออกจากงาน  พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน  ดานลักษณะงาน  ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน  และดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ  อยูในระดับเห็นดวย  สวนดานโอกาสในการกาวหนาในหนาทีก่ารงานและดาน
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ผลตอบแทนและสวัสดิการ  อยูในระดับ ปานกลาง  โดยสรุปพนักงานมคีวามคดิเห็นเกีย่วกบั

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง  สวนปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่มีตอการปฏิบัติงาน 

ประพิณพร ขจรบุญ. (2546: 56-61) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการทํางานและความผูกพันตอ

องคกร ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่มีความพึงพอใจในงานและการสนับสนุนทาง

สังคมแตกตางกัน  กลุมตัวอยางจํานวน  480 คน ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก ตัวแปรชีวสังคม  ตัวแปรทาง

จิตวิทยา 2 ดาน คือ ความพึงพอใจ  และการสนับสนุนทางสังคม  สวนตัวแปรตามไดแก  พฤติกรรม

การทํางาน  และความผูกพันตอองคกร  พบวา พฤติกรรมการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 หมายถึงวาครูที่มีพฤติกรรมในการ

ทํางานสูงก็จะมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย  สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน

และความผูกพันตอองคกรของครูที่มีความพึงพอใจในงานตางกัน  พบวา ครูที่มีความพึงพอใจใน

งานสูงมีพฤติกรรมการทํางานสูงกวาครูที่มีความพึงพอใจในงานตํ่า  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งอภิปรายไดวา  ขาราชการครูที่มีความพึงพอใจในงานแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ

ทํางานที่แตกตางกันออกไป  และในทางเดียวกนั  ครูที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีความผูกพันตอ

องคกรสูงกวาครูที่มีความพึงพอใจในงานตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ยุภา ตรงพิทักษกุล. (2550). แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงาน  กลุม

บริษัท ซังกิวไทย จํากัดการวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานของพนักงาน  กลุมบริษัท  ซังกิวไทย  จํากัด  โดยศึกษาถึงดานประชากรศาสตรของ

พนักงานแรงจูงใจ กับ พฤติกรรมการปฎิบัติงานในดานความต้ังใจของการทํางาน  ดานความสามัคคี  

ดานการขอยายและลาออก  ดานการขาดงาน / มาสาย  และ  ดานแนวโนมการทาํงานตอจนเกษยีณ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี มาจากพนักงานกลุมบริษัท  ซังกิวไทย  จํากัด จํานวน242 คน โดย

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช

โปรแกรม SPSS for Window Version 11 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ คารอยละ  คาเฉลี่ย คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว  ดานความแตกตางเปนรายคูใชวิธี  กําลังสองนอยที่สุด  และสถิติสหสัมพันธอยางงายของ

เพียรสัน 

 

 ผลการวิจัยพบวา  
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 1. พนักงานกลุมตัวอยางของกลุมบริษัท  ซังกิวไทย  จํากัด  สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ

ระหวาง 28-36 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  สถานภาพโสด  รายได10,001 -

20,000 บาทตอเดือน  มตํีาแหนงในระดับพนักงาน  และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองคการไมเกิน     

4 ป 

 2. ความคิดเห็นโดยรวมของพนักงานใน  กลุมบริษัท  ซังกิวไทย  จํากัด  ตอแรงจูงใจของ

Thomas ดานความปรารถนาความมั่นคงและปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ในดานความ

ปรารถนาใหผูอ่ืนยอมรับนับถือและการตอบสนองโดยรวมแรงจูงใจอยูในระดับมาก  ในดานความ

ปรารถนาจะไดรับการตอบสนองจากเพื่อนแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับมาก  ในดานความ

ปรารถนาที่จะมีประสบการณใหมๆโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง 

 3. ลักษณะโดยรวมของพนักงานในกลุมบริษัท ซังกิวไทย จํากัด จําแนกตามทฤษฎีจูงใจ  อยู

ในระดับตรงกับทฤษฎี Y 

 4. ความคดิเห็นโดยรวมของ  พนักงานในกลุมบริษัท  ซังกิวไทย  จํากัดตอทฤษฎีจูงใจ           

Z จําแนกโดยรวมมีลักษณะการจูงใจปานกลาง 

 5. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานที่ทํางานใน  กลุมบริษัท  ซังกิว

ไทย จํากัด ในดานความต้ังใจของการทํางานถือวามีพฤติกรรมในการทํางานดี  ในดานความสามัคคี

ของพนักงานถือวามีพฤติกรรมในการทํางานปานกลาง  ดานการขอยายและลาออกถือวามี

พฤติกรรมการทํางานดี  ดานการขาดงาน  /มาสายถือวามีพฤติกรรมการทํางานดี  และดานแนวโนม

การทํางานตอไปจนถึงเกษียณถือวามีพฤติกรรมในการทํางานปานกลาง 

 6. พนักงานที่มีเพศที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขอยายและลาออก

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7. พนักงานที่มีอายุที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานและการมา

สายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8. พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานใน

ดานความสามัคคีของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 9. พนักงานที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการปฎิบัติงานในดานความต้ังใจ

ในการทํางาน ดานความสามัคคีของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 10. พนักงานที่มีตําแหนงในการปฎิบัติงานกับองคกรที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานความต้ังใจในการทํางาน ดานความสามัคคีของพนักงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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 11. พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงานกับองคกรที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานความต้ังใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 12. แรงจูงใจ  THOMAS โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานความ

ต้ังใจในการทํางาน  ดานการขาดงานและการมาสายของพนักงาน  และดานแนวโนมทีจ่ะทาํงานตอ

จนเกษียณของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับตํ่าและ

เปนไปในทิศทางตรงขามกัน 

 13. แรงจูงใจ  THOMAS โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานความ

สามัคคีของพนักงาน และดานการขอยายและลาออกของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ  

.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางตรงขามกัน 

 14. แรงจูงใจ  X,Y โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานความต้ังใจใน

การทํางาน และดานการขอยาย และลาออกของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01โดยมี

ความสัมพันธกันระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

 15. แรงจูงใจ  X,Y โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานความสามัคคี

ของพนักงาน และดานการขาดงานและการมาสายของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีความสัมพันธกันระดับตํ่าในทิศทางเดียวกัน 

 16. แรงจูงใจ Z โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานความต้ังใจในการ

ทํางาน ดานความสามัคคีของพนักงาน ดานการขอยายและลาออกของพนักงาน และดานแนวโนมที่

จะทํางานตอจนเกษียณของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีความสัมพันธกัน

ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

 17. แรงจูงใจ  Z โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานและ

การมาสายของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีความสัมพันธกันระดับตํ่าใน

ทิศทางเดียวกัน 
วิภาวี ลมืเนตร (2546: 132-136) ไดศึกษาเร่ือง  ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน  

กรณีศึกษา  : บริษัท เนาวรัตนพฒันาการ  จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางไดจากประชากรทั้งหมด

จํานวน 398 คน ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยดานทัศนคติในการทํางาน  

6 ดาน ประกอบดวย  ดานสถานที่  ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความสําเร็จของงานความกาวหนา

ในหนาที่การงาน การไดรบัการยอมรับ สวนตัวแปรตามไดแก ปจจัยดานพฤติกรรมการทํางานใน  4 

ดาน คือ การเพิ่มผลผลิต  การขาดงาน  การออกจากงาน  ความพึงพอใจในการทํางาน  พบวา เพศ 

สถานภาพสมรส  อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาการทํางานกับองคกร  และตําแหนงงาน  มีผลตอ

พฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกัน  สวนอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันจะไมมีผลตอพฤติกรรมการ
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ทํางานของพนักงาน โดยสรุปพฤติกรรมการทํางานโดยรวมของพนักงานมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกนั  กับทัศนคติในการทํางานในดานสถานที่ทํางาน  ดานเงนิเดือนและสวัสดิการ  ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความสําเร็จของงานดานความกาวหนาในหนาที่การงาน  และดาน

การไดรับการยอมรับนับถือ ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2534) ไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานไทย

ที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม  ความเชื่อ และคานิยมอันผสมผสานกับความรูสึกนึกคิดที่ผสมผสาน

กับสิ่งแวดลอมและยึดถือกันมาชานาน โดยที่มีมาจากระบบราชการไทยหรือระบบเจาขุนมูลนายซึ่ง

ไมชอบการเปลี่ยนแปลงโดยตรงขามกับภาวะธุรกิจที่ตองเปลี่ยนแปลงไมคงที่ตลอด  (Dynamism 

ofBusiness) ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมการทํางานของคนไทยมีลักษณะที่คอนขางแตกตางจากชาว

ญ่ีปุน ดังน้ี 

1. จากพื้นฐานสังคมไทยยึดถือทัศนะทางปจเจกนิยม  (Individualism) คือ การยึดมั่นใน

ตนเองหรือคนใดคนหน่ึงเปนหลกัการ  ดังนั้นการทํางานรวมกลุมจึงมีปญหาคอนขางมาก  ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา  คนไทยขี้อายไมกลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  ไมมีแนวคิดเบื้องตนของการ

ทํางานเปนทีม คือขาดความเขาใจวาการทํางานของตนนั้นเปนสวนหนึ่งขององคการ สนใจแตงานที่

ตนเองทาํอยู  ไมคอยปรึกษาหารือกัน  เนนเร่ืองความสามารถเฉพาะตัว  ชอบรอคําสั่งจาก

ผูบังคับบัญชา  ไมชอบการรับคําสั่งอยางกวางแลวใหไปคิดตอเอง  นอกจากน้ี  ผูบริหารคนไทยมัก

ตัดสนิใจอะไรคนเดียวโดยไมสนใจวาพนักงานระดับลางจะมคีวามคดิเห็นสอดคลองกบัตนหรือไม 

2. จากสภาพสังคมไทยในอดีตมักไมคอยมีความเรงรีบหรือกระตือรือรน  และอีกอยางหน่ึง

คนไทยเปนคนรักครอบครัวการที่จะอุทิศตนเพื่องานนั้นเปนไปไดยาก แตอยางไรก็ตาม ถามีการพบ

กันคร่ึงทางคือ คนไทยตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอุทิศตนในการทํางานมากขึ้นบาง  แตก็คงไม

เทากับคนญ่ีปุน  พรอมกันน้ี  องคการก็ตองมีการปรับระบบบริหารคาตอบแทนเพื่อเปนแรงจูงใจ

เพิ่มขึ้นบาง 

3. คนไทยไมเคยตกอยูภายใตการเปนเมืองขึ้นของใครและไมเคยอยูภายใตภาวะกดดันมา

กอน จึงทําใหคนไทยทํางานแบบสบายๆ  ไมกระตือรือรน  จุดมุงหมายไมแนนอน  สวนใหญทํางาน

เพือ่ตนเอง ไมคอยคํานึงถึงสวนรวม  ซึ่งตรงขามกับคนญ่ีปุนหลังจากการแพสงครามโลกคร้ังที่  2 มี

สวนเพิ่มความกระตือรือรนของคนญ่ีปุน เลิกพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหผานไปวันๆ โดยตระหนัก

ถงึประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  ปลูกสรางจิตสํานึกวาทุกคนเปนเจาขององคการ  ในกรณีที่

เกิดความขัดแยงเร่ืองสวนตัว ตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากเร่ืองงานใหได 

4. พนักงานไทยมักมองงานในระยะสั้นๆ  และมักเชื่อวาของเกาก็ดีอยูแลว  มิฉะนั้นคงไม

รอดมาถงึทกุวันน้ี ดังน้ันพนักงานไทยจึงถูกมองวาเปนนักอนุรักษนิยม การเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงทํา
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ไดยาก คือ พยายามรักษาสภาพเดิมเอาไว เนนปริมาณงานมากกวาคุณภาพ  ขาดการวางแผนและการ

เตรียมงานลวงหนา ไมมีการติดตามผลงาน 

อัญชนา พันธุอรุณ (2546: 71-72) ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ

มัคคุเทศก ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  กลุมตัวอยาง  คือ

มัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) จํานวนทั้งสิ้น 372 คน ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัย

ภายใน 3 ดาน คือ ความเชื่ออํานาจในตนในการทํางาน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน  และ

ทัศนคติในการทํางานของมัคคุเทศก  สวนปจจัยภายนอก  ไดแก ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  

โอกาสกาวหนาในการทํางาน  และความคดิเห็นดานคาตอบแทนและเงนิรางวัล  สวนตัวแปรตาม  

ไดแก พฤติกรรมการทํางานของมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) 2 ดาน คือ มารยาทและจรรยาบรรณ  

การปฏิบัติตอนักทองเที่ยว  พบวา  พฤติกรรมการทํางานของมัคคุเทศก  ดานมารยาทและ

จรรยาบรรณ อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 เชนเดียวกนักบั  ดานการปฏิบัติตอนักทองเที่ยวมี

พฤติกรรมการทํางานอยูในระดับสูงเชนกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 โดยจะใหความสําคัญในเร่ืองการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย จากบริษัทฯใหเสร็จตามโปรแกรมการนําเที่ยว 

Buch & Kreisler (1987) ไดศึกษาเร่ือง  วงจรคุณภาพ  ที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงาน กลุมตัวอยางจํานวน 471 คน ตัวแปรที่ศึกษาคือ วงจรคุณภาพ  และพฤติกรรมการทํางาน  4 

ดาน คือ การขาดงาน  การลาออกจากงาน  ผลผลิต  และการรองทุกข  พบวา โดยภาพรวมวงจร

คุณภาพมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางาน  กลาวคือ  วงจรคุณภาพสามารถปรับพฤติกรรมการ

ทํางานใหเปนไปในทางที่ดีขึ้นได 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยพบวาพฤติกรรมการทํางาน  มีผลสืบเนื่องมาจาก

ลักษณะของการยึดมั่นในวัฒนธรรมทางสังคมของตนเองที่เปนอยู และจากผลการวิจัยของอัมพร  วัง

ขจรวัฒิศักด์ิ  (2532) พบวา  ลักษณะของวัฒนธรรมน้ีถือไดวาหน่ึงเปนตัวแปรหน่ึงที่มีผลตอ

พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร (2534) กาญจนา  นุใจกอง  (2542)  Shore et al. (1993) และ Keller (1999) ที่พบวา 

พฤติกรรมการทํางานมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม  ความเชื่อ และคานิยมอันผสมผสานกับความรูสึก

นึกคิดที่ผสมผสานกับสิ่งแวดลอมและยึดถือกันมาชานาน  นอกจากนี้พฤติกรรมการทํางานยังมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอีกดวย ดังน้ัน การรับรูวัฒนธรรมองคการและความผูกพัน

ตอองคการของพนักงาน  จึงถือไดวาเปนตัวแปรที่สําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ

พนักงาน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง ปริมาณ  (Quantitative Research)   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

“อิทธิพลในการทํานายของปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน

ตอองคการที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน  : กรณีศึกษาของ บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) ” ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากร 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research ) เพื่อศึกษาตัวแปรการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการที่มีอิทธิพลในการทํานายตัว

แปรพฤติกรรมการปฎิบัติงาน ซึ่งประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนพนักงานของบริษัทวิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในทั่วประเทศ ที่มีสาขาและศูนยบริการของบริษัทฯ มี 3 กลุมตําแหนง

งาน ดังน้ี 

1. เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ 1 , 2 

2. เจาหนาที่ระดับ 3 /หัวหนาสวน 

3. ผูชวยผูจัดการฝาย / ผูเชี่ยวชาญ และระดับผูจัดการแผนก / ผูจัดการสาขา /  

ผูจัดการศูนยฯ / เจาหนาที่ชํานาญการ     

 มีจํานวนทั้งสิ้น  4,017  คน (ขอมูลจํานวนพนักงานจากฝายบุคคลของบริษัทวิริยะ

ประกันภัย จํากัด  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2555)   
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การเลือกกลุมตัวอยาง      

  การวิจัยคร้ังน้ีเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย  โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางดวย

วิธีการของ  Taro Yamane (Yamane, 1973) ดังสูตรตอไปน้ี  

 

n        =                      

 

 โดย      n        =      จํานวนของขนาดตัวอยาง 

             N       =      จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

              e       =      ความผิดพลาดที่ยอมรับได (โดยกาํหนดใหเทากบั .05) 

 

แทนคา               n        =          4,017 

                                                               1 + 4,017 (0.05)2             

                           n       =       363.78 คน 

ดังน้ันขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 364 คน จากจํานวน ประชากรทั้งหมด  4,017 คน

(ขอมูลจํานวนพนักงานจากฝายบุคคลของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2555)   

 

เทคนิคการสุมตัวอยาง 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ ชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) ดวยวิธกีาร สุม

อยางงาย (Simple random sampling)  ซึ่งจะแบงออกตาม กลุม ตําแหนงตางๆ ในบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด โดยแทนคาตามสูตรคํานวณ จะไดดังน้ี 

 

จํานวนตัวอยางในแตละกลุมตําแหนง = จาํนวนตวัอยางทั้งหมด X จาํนวนประชากรในแตละตําแหนง 
จาํนวนประชากรทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3.1 วิธีการสุมประชากรตัวอยาง 

 

 

 

 



  

99 

 

กลุมตัวอยางท่ี ตําแหนงงาน จํานวน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ 1, 2        2,398 217 

2  เจาหนาที่ระดับ 3 หรือ 

 หวัหนาสวน  

1,248 113 

3 ผูชวยผูจัดการฝาย / ผูเช่ียวชาญและ

ผูจัดการแผนก / ผูจดัการสาขา /

ผูจัดการศูนยฯ/เจาหนาทีช่าํนาญ

การ    

371 34 

รวม 4,017 364 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงที่มาของขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารอางอิงตางๆ 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อมาสรางแบบสอบถาม 

2. ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล จากพนักงานฝายตางๆ ของ

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ที่มีลักษณะเปนแบบวัด

มาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับซึ่งมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือตามลําดับตอไปนี้ 

1. ศึกษาคนควาเอกสารวิชาการ ตํารา งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรมองคการ 

ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการปฎิบัติงาน เพื่อใชสรางกรอบ

แนวคดิการวิจัยและแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามจากการตรวจสอบเอกสารแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการและ

นักการศึกษาที่เกี่ยวของโดยศึกษาตัวอยางจากงานวิจัยตางๆ ที่นํามาปรับใช ไดแก 

2.1 ขอคําถาม เกี่ยวกับ การรับรูวัฒนธรรมองคการ  ซึ่งผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ  

Cameron และ Attington (1988) และปรับใชขอคําถามบางสวนจากงานวิจัยของ  
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จุฬาลักษณ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550, หนา 168-169) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามงานวิจัยดวย 

มีจํานวน 17 ขอ ประกอบดวยวัฒนธรรมองคการ 4 ดานไดแก 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว  จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1 – 5 

วัฒนธรรมแบบเปลีย่นแปลงพฒันา จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 6 – 9 

วัฒนธรรมแบบราชการ จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 10 – 13 

วัฒนธรรมแบบการตลาด จํานวน 4 ขอ ไดแก 14 – 17 

2.2 ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีของ Herzberg 

(1959) และใชแบบวัดความพึงพอใจในงาน JDI   ตามแนวคดิของ  Smith (1985) โดยปรับ ใชขอ

คําถามบางสวนที่สรางขึ้นจากงานวิจัยของพระมหาธนพล ธนูสนธิ์ (2552, หนา 158-159) ใน 5 ดาน

ไดแก ดานลักษณะงาน   ดานโอกาสความกาวหนา  ดานเพื่อนรวมงาน ดานผูบังคับบัญชา  และดาน

ผลตอบแทน นํามาจาก การปรับใชขอคําถามบางสวนในงานวิจัยของอมรรัตน สวางอารมย (2549 , 

หนา 82) เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามงานวิจัยทั้งหมด   มี

จํานวน 19 ขอ ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

ดานลักษณะงาน    จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 1 - 4 

ดานโอกาสความกาวหนา  จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 5 - 8 

ดานเพือ่นรวมงาน  จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 9 - 12 

ดานผูบังคับบัญชา  จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 13 - 16 

ดานผลตอบแทน   จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 17 – 19 

2.3 ขอคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดของ  Porter 

Lyman, W. เปนแนวความคิดทางดานทัศนคติ โดยปรับขอคําถาม บางสวนที่สรางขึ้นจากงานวิจัย

ของจตุพร จุยใจงาม (2554, หนา 118) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามงานวิจัยน้ี โดยเปนคําถาม

วัดระดับของความผูกพันตอองคการ จํานวนรวม 17 ขอ ประกอบดวยความผูกพัน 3 ดาน ไดแก  

ความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ 

จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1 – 5 

ความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  

จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 6 - 11 

ความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 12 – 17 

2.4 ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมการทํางานของ

บุคลากรในองคการจากแนวคดิของ Stepphen P. Robbins (1998) โดยปรับใชขอคําถามบางสวนให
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เหมาะสมกับกลุมตัวอยางจากงานวิจัยของวิภาวี มหารักขกะ (2550 , หนา 202-205) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ

ตรวจแบบสอบถามงานวิจัยนี้ โดยเปนคําถามวัดพฤติกรรม จํานวนรวม 13 ขอใน 3 ดาน ไดแก  

การเพิ่มผลผลิต   จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 1 - 5 

การขาดงาน   จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 6 - 9 

การลาออกจากงาน  จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 10 - 13  

3.นําแบบส อบถาม ที่รางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองวาครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชงาน ( Try Out) กับกลุมพนักงานที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมประชากรที่ทําการศึกษาจํานวน 30  ชุดเพื่อวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหา

คาสัมประสิทธิ์ ดวยวิธีการคํานวณของ Cronbach’s Alpha Coefficient 

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหคา Cronbach’s Alpha Coefficient 

ปจจัยที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จํานวน คา Cronbach’s Alpha 

การรับรูวฒันธรรมองคการ 17 .740 

ความพึงพอใจในงาน 19 .871 

ความผูกพันองคการ 17 .834 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 13 .795 

 

5. นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 364 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก

เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานและ รายไดตอ

เดือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบเฉพาะขอที่เปนความจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว 

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะการรับรูวัฒนธรรมองคการ จํานวน 17 ขอ ซึ่ง ใชมาตร

วัดแบบ Likert Scale เพื่อวัดระดับขอมูลประเภทอั นตรภาคชั้น  (Interval Scale) ใชเกณฑวัดตามวิธี

ของ Systematic โดยแบงการใหคะแนนระดับทัศนคติตางๆ เปน 5 ระดับ ซึ่งมีคําถาม  2 ประเภท คือ   

ลักษณะขอคําถามทางบวก และ ขอคําถามทางลบ  ไดแก 

ขอคําถามทางบวกไดแก   ขอที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 และ 17 

ขอคําถามทางลบ  ไดแก   ขอที่  5, 7, 15 

โดยมเีกณฑการใหคะแนนเพือ่แปลผลคะแนน ดังตอไปน้ี 

เกณฑการใหคะแนนคําถามทางบวก 

คะแนน      ระดับการใหคะแนน 

   5        เห็นดวยมากที่สุด 

   4        เห็นดวยมาก 

   3         เห็นดวยปานกลาง 

   2         เห็นดวยนอย 

   1        เห็นดวยนอยที่สุด 

และมีการกําหนดเกณฑในการประเมินคาคะแนนที่ไดจากคําตอบ โดยมีระดับการตัดขอมูลเปน

แบบมาตรวัดอันตรภาค( Interval Scale) โดยใชเกณฑแบงความกวางของอันตรภาคชั้น 

ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าสุด 

                   จํานวนชั้น  

    =     5 -   1 

            5 

    = 0.80 

 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ (ทางบวก) 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น  

4.21– 5.00   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับดีอยางมาก 

3.41– 4.20   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับดี  
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            2.61– 3.40   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับปานกลาง 

            1.81 -  2.60   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับไมดี 

            1.00 – 1.80   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับไมดีอยางมาก 

เกณฑการใหคะแนนคําถามทางลบ 

คะแนน      ระดับการใหคะแนน 

   5        เห็นดวยนอยที่สุด 

   4        เห็นดวยนอย 

   3         เห็นดวยปานกลาง 

   2         เห็นดวยมาก 

   1        เห็นดวยมากที่สุด 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ (ทางลบ) 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น  

4.21  – 5.00   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับไมดีอยางมาก 

             3.41– 4.20   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับไมดี  

             2.61– 3.40   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับปานกลาง 

            1.81 -  2.60   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับดี 

            1.00 – 1.80   การรับรูวัฒนธรรมองคการอยูในระดับดีอยางมาก 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  เพื่อวัดระดับของความพึงพอใจ  จํานวน

รวม 19 ขอ และแบบสอบถามน้ีใชมาตรวัดแบบ Likert Scale เพื่อวัดระดับขอมูลประเภทอั นตรภาค

ชั้น (Interval Scale) ใชเกณฑวัดตามวิธีของ Systematic โดยแบงการใหคะแนนระดับความพึงพอใจ

ตางๆ เปน 5 ระดับ ในสวนที่ 3 น้ีเปนคําถามทางบวกทั้งหมด มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนนคําถามทางบวก 

คะแนน      ระดับการใหคะแนน 

   5       รูสึกพอใจมากที่สุด 

   4       รูสึกพอใจมาก 

   3        รูสึกพอใจปานกลาง 

   2        รูสึกพอใจนอย 

   1       รูสึกพอใจนอยที่สุด 
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับของความพึงพอใจในงาน 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น  

            4.21– 5.00   มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

            3.41– 4.20   มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  

            2.61– 3.40   มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

            1.81 - 2.60   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

            1.00 –1.80   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

สวนที่ 4   เปนคําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ  เพื่อวัดระดับของความ ผูกพันตอ

องคการ จํานวนรวม 17 ขอ และแบบสอบถามสวนน้ีใชมาตรวัดแบบ  Likert Scale วัดระดับขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) ใชเกณฑวัดตามวิธีของ  Systematic โดยแบงการใหคะแนน

ระดับความผูกพันตอองคการเปน 5 ระดับ ซึ่งในสวนที่ 4 เปนคําถามทางบวกทั้งหมด  มีเกณฑการ

ใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนนคําถามทางบวก 

คะแนน      ระดับการใหคะแนน 

   5        เห็นดวยมากที่สุด 

   4        เห็นดวยมาก 

   3         เห็นดวยปานกลาง 

   2         เห็นดวยนอย 

   1        เห็นดวยนอยที่สุด 

 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ (ทางบวก) 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น  

4.21–  5.00   มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูงมาก 

            3.41–  4.20   มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง  

2.61– 3.40   มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง 

            1.81 -  2.60   มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับตํ่า 

            1.00 – 1.80   มีความผูกพันตอองคการอยูในระดับตํ่ามาก 
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สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  เพื่อวัดระดับพฤติกรรม มี จํานวน

รวม 13 ขอ และแบบสอบถามสวนน้ีใชมาตรวัดแบบ  Likert Scale วัดระดับขอมูลประเภทอั นตร

ภาคชั้น (Interval Scale) ใชเกณฑวัดตามวิธีของ  Systematic โดยแบงการใหคะแนนระดับ ความถี่

ของพฤติกรรมหรือความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ซึ่งในสวนที่ 5 เปนคําถามทางบวกทั้งหมด  มีเกณฑ

การใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนนคําถามทางบวก 

คะแนน      ระดับการใหคะแนน 

   5        เห็นดวยมากที่สุด 

   4        เห็นดวยมาก 

   3         เห็นดวยปานกลาง 

   2         เห็นดวยนอย 

   1        เห็นดวยนอยที่สุด 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น  

4.21–  5.00   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

            3.41–  4.20   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก  

2.61– 3.40   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

            1.81 -  2.60   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอย 

            1.00 – 1.80   มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน 

1.ผูวิจัยไดขอหนังสือ อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการทําวิจัย จากวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาดานการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อสงหนังสือขออนุญาตเก็บรวมรวมขอมูลไป

ถึงกรรมการรองกรรมการผูจัดการของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  พรอมโครงรางวิทยานิพนธ

และตัวอยางแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด 

2.เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยติดตอประสานงานโดยตรงทางโทรศัพทไปยังฝายตางๆ เพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือผานทางเลขานุการของฝายหรือผูประสานงานในการแจก

แบบสอบถามและสงกลับคืนใหผูวิจัยตามกําหนดเวลาที่ใหไวในหนังสือนําสงแบบสอบถาม 
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3.ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองบางสวนและขอรับแบบสอบถามคืนใน

วันที่แจกแบบสอบถาม โดยเร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตวันที่19 เมษายน 2555 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

รวมระยะเวลา 14 วัน หลังจากนั้นตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดมา เพื่อนํามาวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การวเิคราะหขอมูล 

การจัดทําขอมูล 

เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามกําหนดไว

ลวงหนา 

3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว นํามาบันทึกโดยใชเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรเพื่อ

การประมวลผลขอมูลซึ่งใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร  

วิธีการและสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดังน้ี 

1.1 หาคารอยละ ( Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 1 

ของผูตอบ ลักษณะ ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ อายุ   สถานภาพ สมรส  ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานและรายไดตอเดือน  

1.2 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation: S.D.) 

สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 2   ลักษณะการรับรูวัฒนธรรมองคการ  สวนที่ 3  

ความพึงพอใจในงาน  สวนที่ 4 ความผูกพันตอองคการ  และสวนที่ 5 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดย

จําแนกตามรายดาน และรายขอ 

2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

2.1 สถิติวิเคราะห   t-test ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปน

อิสระตอกัน เพื่อหาคาความสัมพันธระหวาง ลักษณะ ปจจัยสวนบุคคลกับ การรับรูวฒันธรรม

องคการ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและ ลักษณะปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน   
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2.2 สถิติวิเคราะหแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One - way Analysis 

of variance) หรือวิเคราะหหาคา F-test ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม  

2.3 สถิติ วิเคราะห  Multiple Regression  ทดสอบหา ความสัมพันธ ของตัวแปร

อิสระมากกวา 2 ตัว เพื่อทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหเร่ือง การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลในการทํานายของปจจัย การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน  และ ความผูกพันตอองคการ ที่มีตอ พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน  : กรณีศึกษาของ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 6 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน และรายไดตอเดือน 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

สวนที่ 5 การวิเคราหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.1  แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามเพศ ดังน้ี 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 131 36.0 

หญิง 233 64.0 

รวม 364 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 
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เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ หญิง มจํีานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 

64.0 และ เพศชาย มจํีานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามอาย ุดังน้ี 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

อายุ 

นอยกวา 25 ป 13 3.6 

25-32 ป 155 42.6 

33-40 ป 105 28.8 

มากกวา 40 ป 91 25.0 

รวม 364 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 

อาย ุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากอาย ุ25-32 ป จํานวน 155  คน คิดเปนรอยละ 42.6 

รองลงมาอายุ 33-40 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาอายุมากกวา 40 ป จํานวน 91 

คน คิดเปนรอยละ 25.0 และรองลงมาอายุ นอยกวา 25 ป  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.6 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามสถานภาพ ดังน้ี 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

สถานภาพ 

โสด 182 50.0 

สมรส 182 50.0 

รวม 364 100.0 
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จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 

 

สถานภาพ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี สถานภาพโสด และสมรสในจํานวนเทากนั คอื 

182 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

ระดับการศึกษา 

มัธยมตอนปลาย/ปวช. 11 3.0 

ปวส./อนุปริญญา 37 10.2 

ปริญญาตรี 300 82.4 

สูงกวาปริญญาตรี 16 4.4 

รวม 364 100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 

ระดับการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

300 คนคดิเปนรอยละ 82.4 รองลงมามีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จํานวน 37 คน คิดเปนรอย

ละ 10.2 รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และรองลงมาการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามระดับตําแหนงงาน ดังน้ี 
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ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

ระดบัตาํแหนงงาน 

เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ1-2 217 59.7 

เจาหนาที่ระดับ3/หัวหนาสวน 113 31.0 

ผูชวยผูจัดการฝาย/ผูเชี่ยวชาญและระดับผูจัดการแผนก/

ผูจัดการสาขา/ผูจัดการศูนย/เจาหนาที่ชํานาญการ 

34 9.3 

รวม 364 100.0 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 

ระดับตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

จํานวน 217 คนคดิเปนรอยละ 59.7 รองลงมาเปนเจาหนาที่ระดับ3/หัวหนาสวน จํานวน 113 คน คิด

เปนรอยละ 31.0 และรองลงมาเปนผูชวยผูจัดการฝาย/ผูเชี่ยวชาญ และระดับผูจัดการแผนก/ผูจัดการ

สาขา/ผูจัดการศูนย/เจาหนาที่ชํานาญการ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

ตามระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 

 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 3 ป 85 23.4 

3-5 ป 43 11.8 

6-9 ป 103 28.3 

10-15 ป 42 11.5 

มากกวา 15 ป ขึ้นไป 91 25.0 

รวม 364 100.0 
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จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังน้ี 

ระยะเวลาการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีระยะเวลาในการทํางานกับทาง

บริษัทฯ 6-9 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาทํางานกับทางบริษัทฯมามากกวา 15 ป

ขึน้ไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาทํางานกับบริษัทฯนอยกวา 3 ป จํานวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 23.4 รองลงมาทํางานกับบริษัทฯ มา 3-5 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และ

รองลงมาทํางานกับบริษัทฯ มา 10-15 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 4.7 แสดงคาความถี่ และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนก

รายได ดังน้ี 

 

ขอมูลสวนบุคคล จาํนวน รอยละ 

รายไดตอเดือน 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 175 48.1 

15,001-20,000 บาท 78 21.4 

20,001-25,000 บาท 36 9.9 

25,001-30,000 บาท 35 9.6 

30,001-35,000 บาท 14 3.9 

มากกวา 35,000 บาท 26 7.1 

รวม 364 100.0 

 

จากตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง

ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 364 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดงัน้ี 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมี รายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือ

เทากับ 15,000 บาท จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมามีรายได 15,001-20,000 บาท 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 21.4 รองลงมามีรายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปน

รอยละ 9.9 รองลงมามีรายได 25,001-30,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.6 รองลงมามี

รายไดมากกวา 35,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และรองลงมามีรายได 30,001-35,000 

บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.9 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการโดยรวมพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณารายดาน

ไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยเกี่ยวกับการรับรู

วัฒนธรรมองคการ จําแนกตามวัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว ดังน้ี 

 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

วัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว 

1. องคการของทานสงเสริมใหพนักงานเกิดความ

สามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอกันดวยความจริงใจ 
3.95 .888 มาก 3 

2. องคการของทานสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีความ

รัก หวงใยตอกันและผูกพันกับเพ่ือนรวมงานเหมือน

ญาตมิิตร 

3.98 .851 มาก 2 

3. พนักงานทุกคนไมถือยศศักดิ์หรือสถานภาพ

ตําแหนงเขาหากันในขณะปฏิบัติงาน 
3.37 .961 ปานกลาง 5 

4.พนกังานในองคการมีการถายทอดประสบการณ

ความรูระหวางกัน 
3.62 .774 มาก 4 

5. ทานไมมคีวามรูสึกผูกพันกับทั้งองคการและเพ่ือน

รวมงาน* 
1.72 .948 มากที่สุด 1 

รวม 3.35 .504 ปานกลาง  

*เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ (ทางลบ) 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอความผูกพันตอ

องคกรและเพื่อนรวมงาน*เปนอันดับที่ 1 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 1.72 

(เกณฑความหมายปกติ หมายถึง ทานไมมีความรูสึกผูกพันกับทั้งองคการและเพื่อนรวมงาน นอย

ที่สุด ซึ่งก็หมายความวามีความผูกพันกับทั้งองคการและเพื่อนรวมงานมากที่สุด )ดานองคการของ

ทานสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีความรัก หวงใยตอกันและผูกพันกับเพื่อนรวมงานเหมือนญาติ

มติร เปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.98 ดาน องคการของทาน
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สงเสริมใหพนักงานเกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอกันดวยความจริงใจ เปนอันดับที่ 3 

คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.95  ดาน เห็นวาพนักงานในองคการมีการถายทอด

ประสบการณความรูระหวางกันเปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.62 

ดานพนักงานทุกคนไมถือยศศักด์ิหรือสถานภาพตําแหนงเขาหากันในขณะปฏิบัติงาน  เปนอันดับที่ 

5 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.37 และผลรวมปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรู

วัฒนธรรมองคกร จําแนกตามวัฒนธรรมแบบครอบครัว คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.35 

 

ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยการรับรูวัฒนธรรม

องคการ จําแนกตามวัฒนธรรมองคการแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

วัฒนธรรมองคการแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

6. องคการของทานใหอิสระเสรีการคิดริเริ่มส่ิงใหมๆ

ในการทาํงาน เพ่ือเกิดความกาวหนาในหนวยงาน 
3.58 .876 มาก 2 

7. องคการของทาน ไมให ความสําคญักับการพัฒนา

หรือแสวงหาส่ิงใหมๆเพ่ือมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน* 
2.02 1.062 มาก 4 

8. องคการของทานมีการฝกอบรมพัฒนาบคุลากร

รวมทั้งกระตุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม 
4.13 .810 มาก 1 

9. องคการของทานใหความใสใจกับผลงานและ

ความกาวหนาของพนกังาน 
3.52 .901 มาก 3 

รวม 3.33 .431 ปานกลาง  

*เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ (ทางลบ) 

 

จากตารางที่ 4.9  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดาน องคการของทาน

มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกระตุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม เปนอันดับที่1 คา

ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 ดาน องคการของทานใหอิสระเสรีการคิดริเร่ิมสิ่ง

ใหมๆในการทํางาน เพื่อเกิดความกาวหนาในหนวยงาน เปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับ

มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.58 ดาน องคการของทานใหความใสใจกับผลงานและความกาวหนาของ

พนักงานเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.52 ดาน องคการให

ความสําคัญกับการพัฒนาหรือแสวงหาสิ่งใหมๆเพื่อมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน* เปนอันดับที่ 4 คา



  

115 

ความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 2.02 (คาความเห็นเกณฑปกติจะเทากับ นอย อภิปราย

ไดวาองคกรไมใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือแสวงหาสิ่งใหมๆ เพื่อมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอย ก็เทากับการแปลความหมายในทางลบ แสดงวา องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือ

แสวงหาสิ่งใหมๆ เพื่อมาปรับปรุงการปฏิบัติงานมาก) และผลรวมปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรู

วัฒนธรรมองคกร จําแนกตามวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา คาความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.33 

 

ตารางที่ 4. 10 แสดงคา เฉลี่ย และคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยการรับรูวฒันธรรม

องคการ จําแนกตามวัฒนธรรมองคการแบบราชการ ดังนี้ 

 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

วัฒนธรรมองคการแบบราชการ 

10.องคการของทานมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจน 
4.15 .713 มาก 1 

11.องคการของทานมีขั้นตอนในการติดตอประสานงาน

ระหวางกันอยางเปนทางการ 
3.72 .787 มาก 2 

12. พนักงานในองคการเปนผูตามที่ดี และใสใจในตาม

ระเบียบขั้นตอนตางๆ 
3.47 .836 มาก 4 

13.การปฎิบัติงานหรือการแกไขปญหาตางๆในองคการ 

พนกังานมักทาํตามขัน้ตอนทีถ่กูกําหนด 
3.50 .756 มาก 3 

รวม 3.71 .599 มาก  

 

จากตารางที่ 4. 10 พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบราชการของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความสําคัญดานองคการมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยาง

ชัดเจนเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 4.15 ดานองคการของ

มีขั้นตอนในการติดตอประสานงานระหวางกันอยางเปนทางการเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.72 ดานการปฎิบัติงานหรือการแกไขปญหาตางๆในองคการ พนักงาน

มักทําตามขั้นตอนที่ถูกกําหนดเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.50

ดานพนักงานในองคการเปนผูตามที่ดี และใสใจในตามระเบียบขั้นตอนตางๆเปนอันดับที่ 4 คา
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ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.47 และภาพรวมการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบ

ราชการ มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.71 

 

ตารางที่ 4. 11 แสดงคา เฉลี่ย และคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยการรับรูวฒันธรรม

องคการ จําแนกตามวัฒนธรรมองคการแบบการตลาด ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

วัฒนธรรมองคการแบบการตลาด 

14.องคการของทานมีระบบการแขงขันในการทํางานโดย

เนนที่ผลสําเร็จของงาน 
3.35 .895 ปานกลาง 2 

15.ถึงแมทานจะทํางานสําเร็จตามเปาหมาย หรือมีผลงาน

โดดเดนเหนือผูอ่ืน ทานก็ ไมได รับการยอมรับหรือได

ผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น* 

3.20 1.14 ปานกลาง 4 

16.พนักงานแตละคน ตองใชความคิดริเริ่มในการทํางาน

สูง 
3.23 .815 ปานกลาง 3 

17.องคการของทานมุงเนนการสรางผลงานที่ประหยัด มี

คณุภาพ และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
4.02 .892 มาก 1 

รวม 3.45 .599 มาก  

*การแปลความหมายของคะแนนระดับทัศนคติทางลบ 

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความสําคัญดานองคการมุงเนนการสรางผลงานที่ประหยัด มีคุณภาพ และสรางความ

พึงพอใจใหแก ลูกคา เปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 4.02 

ดานองคการมีระบบการแขงขันในการทํางานโดยเนนที่ผลสําเร็จของงานเปนอันดับที่ 2 คา

ความสําคัญอยูในระดับปานกลางที่ระดับคาเฉลี่ย 3.35 ดานพนักงานแตละคน ตองใชความคิดริเร่ิม

ในการทํางานสูงเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลางที่ระดับคาเฉลี่ย 3.23 ดานถงึแม

ทานจะทํางานสําเร็จตามเปาหมาย หรือมีผลงานโดดเดนเหนือผูอ่ืน ทานก็ไมไดรับการยอมรับหรือ

ไดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น*เปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.20 

และภาพรวมการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบการตลาด มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.45 
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สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานโดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณารายดานไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.1 2 แสดงคา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน

จําแนกดานลักษณะงาน ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานลักษณะงาน 

1. งานที่ทานไดรับมอบหมายตรงกับความรู 

ความสามารถที่ทานมีอยู 

3.82 .809 มาก 4 

2.งานที่ทานไดรับทําใหทานไดใชความคิดสรางสรรค 

และความรูความสามารถอยางเตม็ที่ 

3.90 .784 มาก 3 

3. ทานคิดวางานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่

สําคัญและมีคุณคาตอบริษัท 

4.26 .744 มากที่สุด 1 

4.จากลักษณะงานของทาน ทานพึงพอใจและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.12 .624 มาก 2 

รวม 4.02 .583 มาก  

 

จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานลักษณะงาน โดย

พิจารณาดานคิดวางานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่สําคัญและมีคุณคาตอบริษัทเปนอันดับที่ 1 

กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 4.26 ดานลักษณะงานเปนที่พึงพอใจ

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่

ระดับคาเฉลี่ย 4.12 ดานงานที่ไดรับทําใหไดใชความคิดสรางสรรค และความรูความสามารถอยาง

เต็มที่เปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 ดานงานที่ไดรับมอบหมาย

ตรงกับความรู ความสามารถที่มีอยูเปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 

3.82 และภาพรวมความพึงพอใจในงานดานลักษณะงาน มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.02 
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ตารางที่ 4.1 3 แสดงคา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน

จําแนกดานโอกาสความกาวหนา ดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานโอกาสความกาวหนา 

5. ทานเหน็วา ตวัทานมีโอกาสการพัฒนาศกัยภาพ 

ความสามารถของตนเอง และโอกาสกาวหนาในการ

ทํางานกับบริษัทนี้ 

4.05 .767 มาก 1 

6. ทานพึงพอใจตอโอกาสในการพัฒนาความรู 

ความสามารถที่ทานไดรับจากบริษัท 

4.05 .725 มาก 1 

7.ทานพึงพอใจในระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกับการพิจารณา 

ปรับเล่ือนตําแหนงพนักงานของบริษัท 

3.44 .914 มาก 2 

8. ทานเห็นวาบริษัทมีความเปนธรรม ในการพิจารณา

ปรับเล่ือนตําแหนง 

3.20 .986 ปานกลาง 3 

รวม 3.68 .656 มาก  

 

จากตารางที่ 4.1 3  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานโอกาส

ความกาวหนา โดยพิจารณาเห็นวา มีโอกาสการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเอง และ

โอกาสกาวหนาในการทํางานกับบริษัทนี้ และพึงพอใจตอโอกาสในการพัฒนาความรู 

ความสามารถที่ทานไดรับจากบริษัทเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.05 ดานพึงพอใจในระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณา ปรับเลื่อนตําแหนงพนักงานของ

บริษัทฯ เปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.44 ดานเห็นวาบริษทัมี

ความเปนธรรม ในการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.20 และภาพรวมความพึงพอใจในงานดานโอกาสความกาวหนา มีคา

ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.68 
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ดาน

เพือ่นรวมงานดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานเพื่อนรวมงาน 

9. การไดรับความรวมมือ และชวยเหลือจากเพ่ือน

รวมงาน 

3.78 .787 มาก 1 

10.การทํางานเปนทีมในบริษัท หนวยงานของทาน 3.67 .744 มาก 4 

11. การไดรบัการยกยอง ชมเชย ความเช่ือถือ และ

ไววางใจจากเพ่ือนรวมงาน 

3.76 .663 มาก 2 

12.เพ่ือนรวมงานของทาน ชวยใหทานทํางานในบริษัท 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

3.68 .829 มาก 3 

รวม 3.72 .652 มาก  

 

จากตารางที่ 4.1 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานเพื่อนรวมงาน 

โดยพิจารณาดานการไดรับความรวมมือ และชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคา

ความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.78 ดานการไดรับการยกยอง ชมเชย ความเชื่อถือ และ

ไววางใจจากเพื่อนรวมงานเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.76 ดาน

เพื่อนรวมงานของทาน ชวยใหทานทํางานในบริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขเปน

อันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.68 ดานการทํางานเปนทีมในบริษัท ใน

หนวยงานเปนอันดับที ่4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.67และภาพรวมความพึง

พอใจในงานดานเพื่อนรวมงาน มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.72 
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ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดาน

ผูบังคับบัญชา ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานผูบังคับบัญชา 

13.ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ใหอิสระแกทานในการ

ตัดสินใจในกระบวนการทาํงาน 

3.75 .820 มาก 1 

14. รูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัท ทําใหทาน

สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ 

3.70 .729 มาก 2 

15.ผูบังคับบัญชา ใหความเปนธรรมตอทานอยูเสมอ 3.61 .830 มาก 3 

16.ทานพึงพอใจตอรูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัท

ในปจจุบัน 

3.56 .790 มาก 4 

รวม 3.65 .649 มาก  

 

จากตารางที่ 4.1 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานผูบังคับบัญชา 

โดยพิจารณาดานผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ใหอิสระแกทานในการตัดสินใจในกระบวนการทํางาน

เปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 ดานรูปแบบการบังคับ

บัญชาของบริษัท ทําใหทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพเปนอันดับที่ 2 คา

ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.70 ดานผูบังคับบัญชา ใหความเปนธรรมตอทานอยู

เสมอเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.61 ดานความพึงพอใจตอ

รูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัทในปจจุบันเปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.56 และภาพรวมความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา มีคาความสําคัญอยูใน

ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.65 
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ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดาน

ผลตอบแทน ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานผลตอบแทน 

17.ทานมีรายไดเหลือสําหรับการออม 2.78 1.15 ปานกลาง 3 

18.ทานมีความพอใจกับรายไดที่ไดรับอยู 2.83 1.04 ปานกลาง 1 

19. อัตราเงินเดือนในปจจุบันของทานจัดวาอยูใน  

ระดับดี 
2.82 .1.03 ปานกลาง 2 

รวม 2.80 .986 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานผลตอบแทนโดย

พิจารณาดานมีความพอใจกับรายไดที่ไดรับอยูเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับ

ปานกลางที่ระดับคาเฉลี่ย 2.83 ดานอัตราเงินเดือนในปจจุบันของทานจัดวาอยูในระดับดีเปนอันดับ

ที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับปานกลางที่ระดับคาเฉลี่ย 2.82 ดานมีรายไดเหลือสําหรับการออม

เปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับ ปานกลาง  ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.78 และภาพรวมความพึง

พอใจในงานดานผลตอบแทน มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.80 

 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณารายดานไดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1 7 แสดงคา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความผูกพัน ตอองคการ

ดานความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ ดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 

1.ทานยอมรับเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ ที่

เปนอยูในปจจุบัน 

3.84 .701 มาก 4 

2.ทานยอมรับระบบการบริหารงานของบริษัทฯใน

ปจจุบัน 

3.75 .704 มาก 5 

3.ทานเห็นดวยกับนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในปจจุบัน 

3.90 .701 มาก 2 

4.กฎระเบียบตางๆของบริษัทฯ ปฏิบัติไดไมยาก 4.09 .702 มาก 1 

5.เปาหมายและคณุคาการทาํงานของทานสอดคลองกับ

คานิยมของบริษัทฯ 

3.88 .567 มาก 3 

รวม 3.89 .564 มาก  

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความเชื่อมั่นและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ โดยพิจารณาดานคิดวากฎระเบียบตางๆของบริษัทฯ 

ปฏิบัติไดไมยากเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 4.09 ดาน

เห็นดวยกับนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบันเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูใน

ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 ดานเปาหมายและคุณคาการทํางานของทานสอดคลองกับคานิยม

ของบริษัทฯเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.88 ดานการยอมรับ

เปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ ที่เปนอยูในปจจุบันเปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก 

ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.84 ดานการยอมรับระบบการบริหารงานของบริษัทฯในปจจุบันเปนอันดับที่ 5 คา

ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 และภาพรวมความผูกพันองคการดานความ

เชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.89 
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ตารางที่ 4.1 8 แสดงคา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความผูกพัน ตอองคการ

ดานความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานความเตม็ใจและความพยายามอยางเตม็ท่ีในการทํางานเพือ่องคการ 

6.ทานเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือ

ความสําเร็จของบริษัท 

4.38 .621 มากที่สุด 1 

7.ทานพรอมที่จะทํางานลวงเวลาแมวาคาตอบแทนที่

ไดรับจะไมคุมคากับความเหน็ดเหนื่อย 

4.11 .738 มาก 4 

8.ทานยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือทํางานที่ไดรับ

มอบหมายใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

4.24 .678 มากที่สุด 2 

9.การทํางานลวงเวลานั้น ทานไมไดคํานึงถึง

คาตอบแทนเปนประการสําคัญ 

3.90 .896 มาก 6 

10.ทานจะทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดถาเปนการ

ทํางานเพ่ือบริษัท 

4.18 .636 มาก 3 

11.ทานคิดวาการไปอบรมหรือสัมมนาตางๆได

ประโยชนตอการทํางานของทาน 

4.07 .783 มาก 5 

รวม 4.15 .526 มาก  

 

จากตารางที่ 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความเต็มใจและ

ความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการโดยพิจารณาดานเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็ม

ความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษัทฯ เปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่

ระดับคาเฉลี่ย 4.38 ดานยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จภายในเวลาที่

กาํหนดเปนอันดับที ่2 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.24 ดานจะทํางานที่

ไดรับมอบหมายทั้งหมดถาเปนการทํางานเพื่อบริษัทฯ เปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับ

มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.18 ดานพรอมที่จะทํางานลวงเวลาแมวาคาตอบแทนที่ไดรับจะไมคุมคากับ

ความเหน็ดเหน่ือยเปนอันดับที ่4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.11 ดานคดิวาการ

ไปอบรมหรือสัมมนาตางๆไดประโยชนตอการทํางานเปนอันดับที่ 5 คาความสําคัญอยูในระดับมาก 

ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.07 ดานการทํางานลวงเวลานั้น ไมไดคํานึงถึงคาตอบแทนเปนประการสําคัญเปน

อันดับที่ 6 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 และภาพรวมความผูกพันองคการ
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ดานความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ มีคาความสําคัญอยูในระดับ

มาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.15 

 

ตารางที่ 4. 19 แสดงคา เฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับความผูกพัน ตอองคการ

จําแนกตามความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานความปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการ 

12. ทานภูมิใจและยินดีที่ไดทํางานในบริษัทแหงนี้ 4.49 .610 มากที่สุด 1 

13. หากมีองคการอ่ืนทีใ่หผลตอบแทนมากกวา ทานจะ

ไมลาออกไปอยูองคการแหงนั้น 

3.64 1.19 มาก 6 

14. หากมีการเปล่ียนหนาที่รับผิดชอบเพ่ือความ

เหมาะสมในบริษัท ทานยินยอมที่จะรับสภาพ 

3.91 .790 มาก 5 

15. ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทแหงนี้  4.26 .714 มากที่สุด 3 

16. บริษัทแหงนี้เปนองคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางาน

ดวย 

4.29 .709 มากที่สุด 2 

17. ทานตั้งใจจะทํางานในบริษัทแหงนี้ตลอดไป 4.19 .822 มาก 4 

รวม 4.13 .573 มาก  

 

จากตารางที่ 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความปรารถนาที่

จะคงความเปนสมาชิกขององคการโดยพิจารณาดานภูมิใจและยินดีที่ไดทํางานในบริษัทแหงนี้ เปน

อันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 4.49 ดานบริษัทแหงน้ีเปน

องคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางานดวยเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.29 ดานความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของบริษัทแหงน้ีเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.26 ดานความต้ังใจจะทํางานในบริษัทแหงนี้ตลอดไปเปนอันดับที่ 

4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.19 ดานหากมีการเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบเพื่อ

ความเหมาะสมในบริษัท ทานยินยอมที่จะรับสภาพเปนอันดับที่ 5 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.91 ดานหากมีองคการอ่ืนที่ใหผลตอบแทนมากกวา ทานจะไมลาออกไปอยูองคการ

แหงน้ันเปนอันดับที่ 6 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 3.64 และภาพรวมความ
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ผูกพันตอองคการดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ มีคาความสําคัญอยูใน

ระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 

 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.2 4 เมื่อพิจารณา

รายดานไดดังน้ี 

ตารางที่ 4.2 0 แสดงคา เฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานดานการเพิ่มผลผลิต ดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานการเพิ่มผลผลิต 

1.ทานทํางานโดยยึดหลักการประหยัดทรัพยากร 4.04 .637 มาก 5 

2.ทานคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานกอนประโยชน

ของตนเอง  

4.13 .582 มาก 4 

3.ทานปรับปรุงวิธีการทํางาน เพ่ือใหงานที่ทําอยู มี

คณุภาพมากขึน้ 

4.28 .624 มากที่สุด 3 

4.ทานปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว

และเสร็จตรงตามเวลาทีก่าํหนดไว 

4.30 .626 มากที่สุด 2 

5.การทํางานตองอาศัยความตั้งใจจริง 4.50 .577 มากที่สุด 1 

รวม 4.24 .432 มากที่สุด  

 

จากตารางที่ 4.2 0 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการเพิ่มผลผลิต 

โดยพิจารณาดานการทํางานตองอาศัยความต้ังใจจริงเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูใน

ระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 4.50 ดานการปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็วและ

เสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไวเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 

4.30 ดานการปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อใหงานที่ทําอยู มีคุณภาพมากขึ้นเปนอันดับที่ 3 คา

ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.28 ดานการคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน

กอนประโยชนของตนเอง เปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 ดาน

การทํางานยึดหลักการประหยัดทรัพยากรเปนอันดับที่ 5 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ
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คาเฉลี่ย 4.04 และภาพรวมพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานดานการเพิ่มผลผลิต มีคา

ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.24 

 

ตารางที่ 4.2 1 แสดงคา เฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานดานการขาดงาน ดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานการขาดงาน 

6. ทานจะขาดงานก็ตอเม่ือมีเหตุผลที่จําเปนเทานั้น 4.27 .963 มากที่สุด 2 

7. ทานจะไมหลีกเล่ียงหนาที่ในการปฏิบัติงานแมจะมี

โอกาส 

4.12 .906 มาก 4 

8.ในชวงที่มีปริมาณงานที่ตองทํามาก ทานจะไมหา

โอกาสลางาน หรอืมาทาํงานสาย 

4.22 1.26 มากที่สุด 3 

9.ในการหยุดงานแตละครั้ง ทานจะแจงให

ผูบังคับบัญชาของทานรับทราบกอนทุกครั้ง 

4.70 .553 มากที่สุด 1 

รวม 4.33 .680 มากที่สุด  

 

จากตารางที่ 4.21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการขาดงาน โดย

พิจารณาพบวาใหความสําคัญในการหยุดงานแตละคร้ัง ทานจะแจงใหผูบังคับบัญชาของทาน

รับทราบกอนทุกคร้ังเปนอันดับที่ 1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 

4.70 ดานการจะขาดงานก็ตอเมื่อมีเหตุผลที่จําเปนเทาน้ันเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.27 ดานในชวงที่มีปริมาณงานที่ตองทํามาก ทานจะไมหาโอกาสลางาน 

หรือมาทํางานสายเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.22 ดานการ

จะไมหลีกเลี่ยงหนาที่ในการปฏิบัติงานแมจะมีโอกาสเปนอันดับที่ 4 คาความสําคัญอยูในระดับมาก 

ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.12 และภาพรวมพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานดานการขาดงาน มีคา

ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.33 
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ตารางที่ 4.2 2 แสดงคา เฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานดานการลาออกจากงาน ดังนี ้

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ระดับความเห็น 

x  SD แปลผล จัดลําดับ 

ดานการลาออกจากงาน 

10.ทานตั้งใจทํางานในหนวยงานที่ทําอยูนี้ตอไป 

เพราะมีความม่ันคงดี 

4.51 .717 มากที่สุด 1 

11.ทานไมเปรียบเทียบสิทธิประโยชนที่ทานพึงจะ

ไดรับในหนวยงานที่ทําอยูกับหนวยงานที่ใกลเคียงกัน 

3.62 1.07 มาก 4 

12.ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากหนวยงานที่ทํา

อยูนีอ้ยางเหมาะสม 

3.99 .815 มาก 2 

13.งานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สงเสริมความกาวหนา

ในหนาที่การงานของทานดีอยูแลว 

3.92 .852 มาก 3 

รวม 4.01 .638 มาก  

 

จากตารางที่ 4. 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการลาออกจาก

งาน โดยพิจารณาดานมีต้ังใจทํางานในหนวยงานที่ทําอยูน้ีตอไป เพราะมีความมั่นคงดีเปนอันดับที่ 

1 กลาวคือคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดที่ระดับคาเฉลี่ย 4.51 ดานการไดรับสิทธิประโยชน

ตางๆ จากหนวยงานที่ทําอยูน้ีอยางเหมาะสมเปนอันดับที่ 2 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.99 ดานงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานของทานดีอยู

แลวเปนอันดับที่ 3 คาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.92 ดานการไมเปรียบเทียบ

สิทธิประโยชนที่ทานพึงจะไดรับในหนวยงานที่ทําอยูกับหนวยงานที่ใกลเคียงกันเปนอันดับที่ 4 คา

ความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.62 และภาพรวมพฤติกรรมการปฎิบัติงานของ

พนักงานดานการลาออกจากงาน มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.01 

 

สวนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั  
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สมมติฐานขอที่ 1.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตก ตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม

องคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันไมมี ผลตอการรับรูวฒันธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกัน มีผลตอการรับรูวฒันธรรมองคการ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน ( Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงผลกา รวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคการ

จําแนกตามเพศของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว .250 .618 ชาย 

หญิง 

3.48 

3.28 

.47 

.51 

3.57 

 

362 

 

.00 

 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

1.11 .293 ชาย 

หญิง 

3.41 

3.28 

.46 

.41 

2.97 362 .03 

วัฒนธรรมแบบราชการ .000 .997 ชาย 

หญิง 

3.89 

3.61 

.60 

.58 

4.33 

 

362 

 

.00 

วัฒนธรรมแบบการตลาด 1.37 .243 ชาย 

หญิง 

3.41 

3.48 

.48 

.54 

-1.119  .25 

รวม 5.81 .016 ชาย 

หญิง 

3.55 

3.41 

.37 

.41 

3.21 362 .001 
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จากตารางที่ 4.23 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศแตกตางกันมี ผล

ตอการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั มีคา 

p-value เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances not assumed สําหรับคา  t-test 

กรณีความแปรปรวนเทากัน ผลการ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ พบวามีคา 

Sig.(2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง  (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ แตกตางกันเปนปจจัยที่มี ผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4. 24 แสดงการ เปรียบเทียบ ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคการจําแนกตามเพศ 

ดังน้ี 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ 
ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว 3.48 .47 3.28 .51 

วัฒนธรรมแบบการเปล่ียนแปลง 3.41 .46 3.28 .41 

วัฒนธรรมแบบราชการ 3.89 .60 3.61 .58 

วัฒนธรรมแบบการตลาด 3.41 .48 3.48 .54 

รวม 3.55 .37 3.41 .41 

*p<.05 

จากตารางที่ 4. 24  พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน)  จําแนกตามเพศ พบวา พนักงาน เพศชายมี การรับรูวัฒนธรรมองคการ มากกวาเพศ

หญิง  

สมมติฐานขอที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ แตกตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม

องคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดาน อายุ แตก ตางกัน ไมผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน มีผลตอการรับรูวฒันธรรมองคการ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามอายุ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.77 

90.51 

92.33 

3 

360 

363 

.591 

.252 

 

2.35 .07 

วัฒนธรรมแบบการเปล่ียนแปลง ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.18 

66.45 

67.63 

3 

360 

363 

.394 

.185 

2.14 .10 

วัฒนธรรมแบบราชการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.942 

129.73 

130.67 

3 

360 

363 

.314 

.360 

.87 .46 

วัฒนธรรมแบบการตลาด ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.39 

96.24 

97.63 

3 

360 

363 

.463 

.267 

1.73 .16 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.261 

57.41 

57.71 

3 

360 

363 

.087 

.160 

.54 .65 

 

จากตาราง 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 65 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) 

ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) หมายความวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอายุ แตกตางกันไมผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุป

ไดวาพนักงานที่มี อายุแตกตางกัน จะมีการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการรับรูวฒันธรรม

องคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกันไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.26 แสดง ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ การรับรูวัฒนธรรมองคการ

จําแนกตามสถานภาพสมรสของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว .17 .68 โสด 

สมรส 

3.33 

3.38 

.51 

.50 

-1.02 

 

362 

 

.31 

 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

16.79 .00 โสด 

สมรส 

3.29 

3.36 

.48 

.37 

-1.64 362 .10 

วัฒนธรรมแบบราชการ 1.60 .21 โสด 

สมรส 
3.65 

3.77 

.63 

.57 

-1.86 362 .06 

วัฒนธรรมแบบการตลาด .02 .89 โสด 

สมรส 

3.38 

3.53 

.51 

.52 

-2.96 362 .00 

รวม 1.21 .27 โสด 

สมรส 

3.40 

3.50 

.42 

.37 

-2.36 362 .01 

 

จากตาราง 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

สถานภาพโดยรวมมีคา p-value เทากับ 0.27 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances  

assumed สําหรับคา t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากัน ผลการ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ

ความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  

จําแนกตามสถานภาพ พบวามีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่ง นอย กวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ

แตกตางกันมีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.2 7 แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตางของ การรับรูวัฒนธรรมองคการจําแนกตาม

สถานภาพทีแ่ตกตางกัน  
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สถานภาพ  จาํนวน 

โสด 3.41 182 

สมรส 3.50 182 

จากตารางที่ 4. 27 เมื่อทดสอบความแตกตางดานสถานภาพจําแนกเปนรายคู ที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา กลุมที่มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มี การรับรู

วัฒนธรรมองคการมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

 

สมมติฐานขอที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตก ตางกันมี ผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียน

เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดาน ระดับการศึกษา แตก ตางกัน ไมมีผลตอการรับรูวฒันธรรม

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน

บริษัท  วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.08 

86.25 

92.33 

3 

360 

363 

2.03 

.240 

8.46 .000 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.65 

65.98 

67.63 

3 

360 

363 

.551 

.183 

3.01 .030 

วัฒนธรรมแบบราชการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.62 

128.05 

130.67 

3 

360 

363 

.88 

.36 

2.46 .063 

วัฒนธรรมแบบการตลาด ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.97 

94.66 

97.63 

3 

360 

363 

.99 

.26 

3.76 .011 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.45 

56.26 

57.71 

3 

360 

363 

.49 

.16 

3.11 .027 
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จากตารางที่ 4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่

แตกตางกันของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ .02 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง การรับรูวัฒนธรรมองคการของ พนักงาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ระดบัการศกึษา  

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 
ปวส./อนปุรญิญา ปริญญาตรี 

3.36 3.96 3.58 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 3.36    

ปวส./อนปุรญิญา 3.96 .603*   

ปริญญาตรี 3.58  .377*  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 29 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ การ

รับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่

มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มี การรับรูวฒันธรรม

องคการมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

 

สมมติฐานข อที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงาน แตก ตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียน

เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน แตกตางกันไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงาน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.55 

91.78 

92.33 

2 

361 

363 

.275 

.254 

1.08 .34 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.32 

67.31 

67.63 

2 

361 

363 

.161 

.186 

.87 .42 

วัฒนธรรมแบบราชการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.09 

130.58 

130.67 

2 

361 

363 

.047 

.362 

.13 .88 

วัฒนธรรมแบบการตลาด ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.04 

96.59 

97.63 

2 

361 

363 

.517 

.268 

1.93 .15 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.14 

57.58 

57.71 

2 

361 

363 

.067 

.159 

.42 .66 

 

จากตาราง 4.30 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .66 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนงงาน  แตกตางกัน ไมมีผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกัน     

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันไมมีผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 



  

135 

ตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.74 

88.91 

92.33 

4 

359 

363 

.93 

.25 

3.79 .00 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.47 

67.16 

67.63 

4 

359 

363 

.12 

.19 

.62 .65 

วัฒนธรรมแบบราชการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

11.31 

119.37 

130.67 

4 

359 

363 

2.83 

.33 

8.50 .00 

วัฒนธรรมแบบการตลาด ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.37 

96.26 

97.63 

4 

359 

363 

.34 

.27 

1.27 .28 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.11 

56.60 

57.71 

4 

359 

363 

.28 

.16 

1.76 .14 

 

จากตาราง 4.31 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 14 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันไม

มีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคล ดาน รายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั สามารถเขียน

เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกันไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน แตกตางกัน  มีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

วัฒนธรรมแบบครอบครัว ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.01 

89.32 

92.33 

5 

358 

363 

.602 

.249 

2.41 .03 

วัฒนธรรมแบบ 

การเปล่ียนแปลง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.19 

66.45 

67.63 

5 

358 

363 

.237 

.186 

1.28 .27 

วัฒนธรรมแบบราชการ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.45 

127.23 

130.67 

5 

358 

363 

.689 

.355 

1.94 .09 

วัฒนธรรมแบบการตลาด ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.36 

93.27 

97.63 

5 

358 

363 

.871 

.261 

3.34 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.87 

56.85 

57.71 

5 

358 

363 

.173 

.159 

1.09 .37 

 

จากตาราง 4.32 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 37 ซึ่งมากกวา  0.05 น่ันยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) ปฎิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน รายไดตอเดือน แตกตางกนัไมมีผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

สมมติฐานขอที่ 2.1   ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังน้ี 
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H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันไมมี ผลตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน ( Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 4.33 

 

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงาน การจําแนก

ตามเพศของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

ดานลักษณะงาน 5.91 .01 ชาย 

หญิง 

4.08 

4.00 

.63 

.55 

1.32 

 

362 

 

.19 

 

ดานโอกาสความกาวหนา 4.04 .05 ชาย 

หญิง 

3.85 

3.59 

.72 

.60 

3.75 362 .00 

ดานเพ่ือนรวมงาน 1.06 .30 ชาย 

หญิง 

3.92 

3.61 

.68 

.61 

4.31 

 

362 

 

.00 

ดานผูบังคับบัญชา 1.13 .29 ชาย 

หญิง 

3.86 

3.54 

.66 

.62 

4.76 362 

 

.00 

ดานผลตอบแทน 2.97 .09 ชาย 

หญิง 

3.11 

2.63 

.90 

.99 

4.59 362 .00 

รวม .75 .39 ชาย 

หญิง 

3.80 

3.52 

.51 

.49 

5.17 362 .00 

 

จากตารางที่ 4.33 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศแตกตางกันมี ผล

ตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั มีคา p-

value เทากับ 0.39 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances  assumed สําหรับคา  t-test กรณี

ความแปรปรวนเทากัน ผลการ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน
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บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)จําแนกตามเพศ พบวามีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอย

กวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัย

สวนบคุคลดานเพศ แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงานจําแนกตามเพศ ดังน้ี 

ความผูกพันองคการ 
ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

ดานลักษณะงาน 4.08 .63 3.99 .55 

ดานโอกาสความกาวหนา 3.85 .72 3.59 .60 

ดานเพ่ือนรวมงาน 3.92 .68 3.62 .61 

ดานผูบังคับบัญชา 3.86 .66 3.53 .62 

ดานผลตอบแทน 3.11 .90 2.63 .99 

รวม 3.80 .51 3.51 .49 

*p<.05 

จากตารางที่ 4. 34  พบวา ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) จําแนกตามเพศพบวา โดยรวมเพศชายมีความพึงพอใจในงานมากกวาเพศหญิง  

 

สมมติฐานขอที ่2.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน ไมผลตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามอายุ 
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ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.40 

120.37 

123.77 

3 

360 

363 

1.13 

.33 

3.39 .02 

ดานโอกาสความกาวหนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.10 

152.11 

156.21 

3 

360 

363 

1.37 

.42 

3.23 .02 

ดานเพ่ือนรวมงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.70 

150.43 

154.12 

3 

360 

363 

1.23 

.42 

2.95 .03 

ดานผูบังคับบัญชา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.41 

149.58 

152.99 

3 

360 

363 

1.13 

.42 

2.74 .04 

ดานผลตอบแทน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

30.06 

323.51 

353.58 

3 

360 

363 

10.02 

.42 

11.15 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.47 

93.84 

96.31 

 

3 

360 

363 

.82 

.26 

3.16 .03 

จากตาราง 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 03 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) 

ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 4. 36  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความพึงพอใจในงานของ พนักงาน จําแนก

ตามอายุ 

อายุ  
25-32 ป มากกวา 40 ป 

3.56 3.75 

25-32 ป 3.56 - .195* 

มากกวา 40 ป 3.75   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4. 36 เมื่อทดสอบความแตกตางดานอายุแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจใน

งานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีอายุแตกตางกันมี

ผลตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 1 คู ไดแก อายุมากกวา 

40 ป เปนกลุมที่มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป 

 

สมมติฐานขอที่ 2.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน

งานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียนเปนสมมติฐาน

ทางสถิติไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกัน ไมมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานจําแนกตาม

สถานภาพสมรสของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

ดานลักษณะงาน 11.50 .00 โสด 

สมรส 

4.02 

4.03 

.53 

.64 

-.11 

 

362 

 

.91 

 

ดานโอกาสความกาวหนา 5.37 .02 โสด 

สมรส 

3.67 

3.70 

.73 

.58 

-.48 362 .63 

ดานเพ่ือนรวมงาน .62 .43 โสด 

สมรส 
3.63 

3.82 

.61 

.68 

-2.89 362 .00 

ดานผูบังคับบัญชา .01 .95 โสด 

สมรส 

3.55 

3.76 

.65 

.63 

-3.04 362 .00 

ดานผลตอบแทน .17 .68 โสด 

สมรส 

2.68 

2.93 

.98 

.98 

-2.50 362 .01 

รวม .76 .39 โสด 

สมรส 

3.55 

3.69 

.52 

.49 

-2.51 362 .01 
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จากตาราง 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

สถานภาพโดยรวมมีคา p-value เทากับ 0.39 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances  

assumed สําหรับคา t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากัน ผลการ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  จําแนกตามสถานภาพ 

พบวามีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.01 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4.38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในงาน จําแนกตามสถานภาพที่

แตกตางกัน  

สถานภาพ  จาํนวน 

โสด 3.55 182 

สมรส 3.69 182 

 

 จากตารางที่ 4. 38 เมื่อทดสอบความแตกตางดานสถานภาพจําแนกเปนรายคู ที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา กลุมที่มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มีความพึงพอใจใน

งานมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

 

สมมติฐานขอที่ 2.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมี ผลตอความพึง

พอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกัน  มีผลตอความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท  วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.41 

121.36 

123.77 

3 

360 

363 

.80 

.34 

2.38 .07 

ดานโอกาสความกาวหนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.24 

152.97 

156.21 

3 

360 

363 

1.08 

.43 

2.54 .06 

ดานเพ่ือนรวมงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

8.09 

146.03 

154.12 

3 

360 

363 

2.70 

.41 

6.66 .00 

ดานผูบังคับบัญชา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.47 

148.53 

152.99 

3 

360 

363 

1.49 

.41 

3.61 .01 

ดานผลตอบแทน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

26.32 

327.25 

353.58 

3 

360 

363 

8.76 

.91 

9.65 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.50 

90.81 

96.31 

3 

360 

363 

1.83 

.25 

7.26 .00 

 

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ แตกตาง

กันของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 000ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4. 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ระดบัการศกึษา  

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 
ปวส./อนปุรญิญา ปริญญาตรี 

3.36 3.96 3.58 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 3.36    

ปวส./อนปุรญิญา 3.96 .603*  .377* 

ปริญญาตรี 3.58    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 40 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ ความ

พึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 1 

คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

 

สมมติฐานขอที่ 2.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจ

ในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน แตกตางกัน  มีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท  วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงาน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.44 

121.33 

123.77 

2 

361 

363 

1.22 

.34 

3.63 

 

.03 

ดานโอกาสความกาวหนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.903 

155.31 

156.21 

2 

361 

363 

.45 

.43 

1.05 .35 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานเพ่ือนรวมงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.72 

153.41 

154.12 

2 

361 

363 

.36 

.43 

.84 .43 

ดานผูบังคับบัญชา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.36 

151.64 

152.99 

2 

361 

363 

.68 

.42 

1.62 .20 

ดานผลตอบแทน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.65 

342.93 

353.58 

2 

361 

363 

5.32 

.95 

5.60 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.75 

94.56 

96.31 

2 

361 

363 

2.47 

.210 

3.35 .04 

 

จากตาราง 4.41 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 04 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนงงาน  แตกตางกัน  มีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4. 42 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน  จําแนกตาม

ตําแหนงงาน 

ตําแหนงงาน  

จนท.ปฏิบัติการ

ระดับ 1-2 

เจาหนาที่ระดับ3/

หวัหนาสวน 

ผูชวยผูจัดการ/    

ผูเช่ียวชาญฯ 

3.57 3.67 3.78 

จนท.ปฏิบัติการระดับ 1-2 3.57 - .099*  

เจาหนาที่ระดับ3/หวัหนาสวน 3.67   .115* 

ผูชวยผูจัดการ/    ผูเช่ียวชาญฯ 3.78    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4. 42 เมื่อทดสอบความแตกตางดานตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอ ความพึง

พอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีระดับ

ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

จํานวน 2 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวน มีความพึงพอใจในงาน

มากกวากลุม กลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2  และผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ 

ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ มี ความพึงพอใจในงาน มากกวา

กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวน 

 

สมมติฐานขอที่ 2.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกนั สามารถ

เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันไมมีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกัน  มีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท  วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.38 

113.40 

123.77 

4 

359 

363 

2.59 

.32 

8.21 .00 

ดานโอกาสความกาวหนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.64 

151.57 

156.21 

4 

359 

363 

1.16 

.42 

2.75 .03 

ดานเพ่ือนรวมงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.13 

148.99 

154.12 

4 

359 

363 

1.28 

.42 

3.09 .02 

ดานผูบังคับบัญชา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.06 

147.97 

152.99 

4 

359 

363 

1.26 

.41 

3.05 .02 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานผลตอบแทน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

29.50 

324.08 

353.58 

4 

359 

363 

7.37 

.90 

8.17 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.05 

91.27 

96.31 

4 

359 

363 

1.26 

.25 

4.96 .00 

 

จากตาราง 4.43 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 00 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  แตกตางกันมี

ผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4. 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน จําแนกตาม

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  

ระยะเวลาการ

ทํางานในบริษัทฯ 
 

3-5 ป 6-9 ป มากกวา  15 ปขึ้นไป 

3.40 3.54 3.77 

3-5ป 3.40    

6-9 ป 3.54  .233* . 

มากกวา 15 ป  ขึ้น

ไป 

3.77 .372*   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 44 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯแตกตาง

กันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู 

พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

มากกวา 15 ปขึ้นไปมีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน 3-5 ป และ 6-9 ป 
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สมมติฐานขอที่ 2.7 ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน แตกตางกัน  มีผลตอความพึงพอใจในงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท  วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.04 

119.74 

123.77 

5 

358 

363 

.81 

.33 

2.41 .04 

ดานโอกาสความกาวหนา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.48 

149.73 

156.21 

5 

358 

363 

1.30 

.42 

3.10 .01 

ดานเพ่ือนรวมงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.04 

149.09 

154.12 

5 

358 

363 

1.01 

.42 

2.42 .04 

ดานผูบังคับบัญชา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.43 

149.57 

152.99 

5 

358 

363 

.69 

.42 

1.64 .15 

ดานผลตอบแทน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

58.97 

294.61 

353.58 

5 

358 

363 

11.94 

.82 

14.33 .00 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.20 

91.11 

96.31 

5 

358 

363 

.1.04 

.25 

4.09 .00 
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จากตาราง 4.45 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 00 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน รายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอ ความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4. 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน จําแนกตาม

รายไดตอเดือน  

รายไดตอเดือน  

ต่าํกวาหรอืเทากับ   

15,000 บาท 
มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป 

3.54 3.90 

ต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท 3.54 - .361* 

มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป 3.90   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.46 เมื่อทดสอบความแตกตางดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มี รายได

ตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 

คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมี ความพึงพอใจในงาน มากกวากลุมที่มี

รายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

 

 สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

สมมติฐานขอที่ 3.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันมีผลตอ ความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 
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H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกัน  มีผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน ( Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 4.47 

 

ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการจําแนก

ตามเพศของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรบั

ตอเปาหมายและคานยิมของ

องคการ 

2.75 .098 ชาย 

หญิง 

3.96 

3.85 

.606 

.536 

1.83 

 

362 

 

.068 

 

ดานความเตม็ใจและความ

พยายามอยางเตม็ทีใ่นการ

ทาํงานเพ่ือองคการ 

2.79 .096 ชาย 

หญิง 

4.20 

4.13 

.538 

.519 

1.27 362 .203 

ดานความปรารถนาที่จะคง

ความเปนสมาชิกภาพของ

องคการ 

.588 .444 ชาย 

หญิง 

4.22 

4.08 

.525 

.594 

2.28 

 

362 

 

.023 

รวม .376 .540 ชาย 

หญิง 

4.14 

4.03 

.469 

.470 

2.13 362 .033 

 

จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

เพศแตกตางกัน  โดยรวมมีคา p-value เทากับ 0.54 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances  

assumed สําหรับคา  t-test กรณีความแปรปรวนเทากัน ผลก ารเปรียบเทียบความแตกตางของ ความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ พบวามีคา 

Sig.(2-tailed) เทากับ 0.03 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการ
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ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

ตารางที่ 4.48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการ จําแนกตามเพศ ดังน้ี 

ความผูกพันองคการ 
ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

3.96 .606 3.85 .536 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือ

องคการ 

4.20 .538 4.13 .519 

ดานความปรารถนาทีจ่ะคงความ

เปนสมาชิกภาพขององคการ 

4.22 .525 4.08 .594 

รวม 4.14 .469 4.03 .470 

*p<.05 

จากตารางที่ 4.48  พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) จําแนกตามเพศพบวา  พนักงานเพศชายมีความผูกพันตอองคการมากกวาเพศหญิง  

 

สมมติฐานขอที่ 3.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกันไมผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน  มีผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.49 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามอายุ 
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ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.01 

112.5 

115.5 

3 

360 

363 

1.00 

.31 

 

3.21 .023 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.80 

95.79 

100.59 

3 

360 

363 

 

1.60 

.27 

1.70 .001 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.62 

113.8 

119.4 

3 

360 

363 

1.88 

.32 

9.75 .001 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.90 

76.8 

80.7 

3 

360 

363 

1.30 

.21 

16.07 .000 

 

จากตาราง 4.49 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 000ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) 

ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

แตกตางกนั  มีผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.50  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนก

ตามอายุ 

อายุ  
25-32 ป มากกวา 40 ป 

3.97 3.49 

25-32 ป 3.97 - .260* 

มากกวา 40 ป 4.23   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 50 เมื่อทดสอบความแตกตางดานอายุแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอ

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มีอายุแตกตาง
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กันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 1 คู ไดแก อายุ

มากกวา 40 ป เปนกลุมที่มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป 

 

สมมติฐานขอที่ 3.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอ

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตก ตางกัน ไมมีผลตอความผูกพันองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกัน มีผลตอความผูกพันองคการของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.51 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกา ร จําแนก

ตามสถานภาพสมรสของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรบั

ตอเปาหมายและคานยิมของ

องคการ 

2.50 .115 โสด 

สมรส 

3.85 

3.94 

.550 

.575 

-1.58 

 

362 

 

.114 

 

ดานความเตม็ใจและความ

พยายามอยางเตม็ทีใ่นการ

ทาํงานเพ่ือองคการ 

.451 .502 โสด 

สมรส 

4.09 

4.21 

.542 

.505 

-2.19 362 .030 

ดานความปรารถนาที่จะคง

ความเปนสมาชิกภาพของ

องคการ 

.408 .523 โสด 

สมรส 
4.04 

4.22 

.582 

.552 

-3.02 362 .003 

รวม .003 .958 โสด 

สมรส 

4.00 

4.13 

.481 

.453 

-2.72 362 .007 

 

จากตาราง 4.51 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

สถานภาพโดยรวมมีคา p-value เทากับ 0.95 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances  

assumed สําหรับคา t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากัน ผลการ เปรียบเทียบความแตกตางของ

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  จําแนกตามสถานภาพ 
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พบวามีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับ

สมมติฐานรอง( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ แตกตางกัน  มีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 4. 52 แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพัน ตอ องคการ  จําแนกตาม

สถานภาพทีแ่ตกตางกัน  

สถานภาพ  จาํนวน 

โสด 4.00 182 

สมรส 4.13 182 

 

 จากตารางที่ 4. 52 เมื่อทดสอบความแตกตางดานสถานภาพจําแนกเปนรายคู ที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา กลุมที่มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มีความผูกพัน ตอ

องคการมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

 

สมมติฐานขอที่ 3.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันไมมีผลตอความผูกพัน ตอองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.53 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

11.15 

104.3 

115.5 

3 

360 

363 

3.71 

.290 

12.83 .000 
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ตารางที่ 4.53 (ตอ) 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.56 

98.03 

100.59 

3 

360 

363 

.853 

.272 

3.13 .026 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.44 

112.9 

119.3 

3 

360 

363 

2.15 

.314 

6.84 .000 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.34 

75.4 

80.7 

3 

360 

363 

1.78 

.209 

8.49 .000 

 

จากตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ แตกตาง

กันของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 000ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

ระดบัการศกึษา  

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 
ปวส./อนปุรญิญา ปริญญาตรี 

3.93 4.40 4.02 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 3.93 - .475*  

ปวส./อนปุรญิญา 4.40    

ปริญญาตรี 4.02  .377**  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 54 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
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จํานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มีความผูกพัน ตอองคการ

มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

 

สมมติฐานขอที่ 3.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอ

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงานแตกตางกันไมมีผลตอความผูกพัน ตอองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน แตกตางกัน  มีผลตอความผูกพัน ตอองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.55 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงาน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.04 

113.4 

115.5 

2 

361 

363 

1.02 

.314 

3.24 .040 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.78 

93.8 

100.6 

2 

361 

363 

3.39 

.260 

13.03 .000 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.78 

112.6 

119.4 

2 

361 

363 

3.39 

.312 

10.86 .000 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.95 

75.8 

80.7 

2 

361 

363 

2.47 

.210 

11.77 .000 

 

จากตาราง 4.55 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนงงาน แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.56 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน จําแนก

ตามตําแหนงงาน 

ตําแหนงงาน  

จนท.ปฏิบัติการ

ระดับ 1-2 

เจาหนาที่ระดับ3/

หวัหนาสวน 

ผูชวยผูจัดการ/    

ผูเช่ียวชาญฯ 

3.97 4.20 4.24 

จนท.ปฏิบัติการระดับ 1-2 3.97 - .224* .275* 

เจาหนาที่ระดับ3/หวัหนาสวน 4.20    

ผูชวยผูจัดการ/    ผูเช่ียวชาญฯ 4.24    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 56 เมื่อทดสอบความแตกตางดานตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มี

ระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวนและผูชวยผูจัดการ/

ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ มีความผูกพัน ตอ

องคการมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

 

สมมติฐานขอที่ 3.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั สามารถ

เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกัน ไมมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกัน มีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.20 

108.3 

115.5 

4 

359 

363 

1.80 

.302 

5.97 .000 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.43 

90.16 

100.6 

4 

359 

363 

2.61 

.251 

10.39 .000 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

13.18 

106.2 

119.4 

4 

359 

363 

3.30 

.296 

11.14 .000 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

9.21 

71.5 

80.7 

4 

359 

363 

2.30 

.199 

11.56 .000 

 

จากตาราง 4.57 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  แตกตางกันมี

ผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.58 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพันตอองคการของ พนักงาน จําแนก

ตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  

ระยะเวลาการ

ทํางานในบริษัทฯ 
 

นอยกวา 3 ป 3-5 ป 6-9 ป 
มากกวา     

15 ปขึ้นไป 

3.98 3.80 4.03 4.31 

นอยกวา 3 ป 3.98 -   .327* 

3-5ป 3.80    .510* 

6-9 ป 4.03    .280* 

มากกวา 15 ป  

ขึ้นไป 

4.31     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



  

158 

จากตารางที่ 4. 58 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯแตกตาง

กันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู 

พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

มากกวา 15 ปขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป, 3-5 

ป และ 6-9 ป 

 

สมมติฐานขอที่ 3.7 ปจจัยสวนบุคคล ดาน รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอความผูกพัน ตอองคการของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ดานความเช่ือม่ันและยอมรับตอ

เปาหมายและคานยิมขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.28 

112.9 

115.5 

5 

358 

363 

.656 

.313 

2.09 .066 

ดานความเตม็ใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพ่ือองคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.25 

95.3 

100.6 

5 

358 

363 

1.05 

.266 

3.95 .002 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกภาพขององคการ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.98 

108.4 

119.4 

5 

358 

363 

2.20 

.303 

7.26 .000 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.93 

75.81 

80.7 

5 

358 

363 

.987 

.212 

4.66 .000 
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จากตาราง 4.59 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน รายไดตอเดือน แตกตางกนั  มีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4.60 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพันตอองคการของ พนักงาน จําแนก

ตามรายไดตอเดือน  

รายไดตอเดือน  

ต่าํกวาหรอืเทากับ   

15,000 บาท 
มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป 

3.98 4.40 

ต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท 3.98 - .420* 

มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป 4.40   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 60 เมื่อทดสอบความแตกตางดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู พบวา กลุมที่มี

รายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

จํานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการ

มากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

 

 สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรม

การปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

สมมติฐานขอที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทียบระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน ( Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 4.38 

 

ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปฎิบัติงาน  จําแนก

ตามเพศของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

การเพ่ิมผลผลิต .222 .638 ชาย 

หญิง 

4.36 

4.19 

.418 

.428 

3.77 

 

362 

 

.000 

 

การขาดงาน 2.07 .151 ชาย 

หญิง 

4.31 

4.35 

.619 

.713 

-.592 362 .539 

การลาออกจากงาน .111 .739 ชาย 

หญิง 

4.14 

3.94 

.633 

.631 

2.79 362 

 

.006 

รวม .007 .932 ชาย 

หญิง 

4.27 

4.16 

.557 

.591 

2.25 362 .025 

 

 

จากตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

เพศแตกตางกันโดยรวม มีคา p-value เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal Variances 

not assumed สําหรับคา  t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามเพศ พบวา

มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.02 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ แตก ตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4. 62  แสดงการ เปรียบเทียบ ความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  จําแนกตาม เพศ

ของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

การเพ่ิมผลผลิต 4.36 .418 4.19 .428 

การขาดงาน 4.31 .619 4.35 .713 

การลาออกจากงาน 4.14 .633 3.94 .631 

รวม 4.27 .557 4.16 .591 

*p<.05 

จากตารางที่ 4. 62  พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน)  จําแนกตามเพศ พบวา  พนักงานเพศชายมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมากกวาเพศ

หญิง  

 

สมมติฐานขอที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง

สถิติไดดังน้ี 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

ตารางที่ 4.63 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามอายุ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การเพ่ิมผลผลิต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.12 

63.62 

67.74 

3 

360 

363 

1.38 

.18 

 

7.78 .000 

การขาดงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.00 

166.8 

167.8 

3 

360 

363 

.35 

.46 

.724 .538 
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ตารางที่ 4.63 (ตอ) 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การลาออกจากงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.17 

144.6 

147.8 

3 

360 

363 

1.06 

.40 

2.63 .050 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.792 

67.34 

68.14 

3 

360 

363 

.26 

.19 

1.41 .239 

 

จากตาราง 4.63 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 24 ซึ่งมากกวา  0.05 น่ันยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) 

ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ

แตกตางกนั ไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัยจํากัด(มหาชน)

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกัน  มีผลตอ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.64 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการปฎิบัติงาน  จําแนก

ตามสถานภาพสมรสของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 

 

Levene’s test 

for Equality of 

Variances 
เพศ  S.D t df p-value 

F Sig. 

การเพ่ิมผลผลิต .577 .448 โสด 

สมรส 

4.25 

4.25 

.442 

.423 

.012 

 

362 

 

.990 

 

การขาดงาน 5.92 .015 โสด 

สมรส 

4.32 

4.35 

.740 

.616 

-.507 362 .613 

การลาออกจากงาน .154 .695 โสด 

สมรส 

3.94 

4.09 

.674 

.593 

-2.27 362 

 

.024 

รวม .158 .691 โสด 

สมรส 

4.19 

4.24 

.442 

.424 

-1.06 362 

 

.290 

 

จากตาราง 4.64 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามดาน

สถานภาพ แตกตางกนั  โดยรวม มีคา p-value เทากับ 0.69 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจะใชคา Equal 

Variances  assumed สําหรับคา  t-test กรณีความแปรปรวน ไมเทากัน ผลการ เปรียบเทียบความ

แตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน)  จําแนก

ตามสถานภาพ พบวามีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.29 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน สถานภาพแตกตางกันไมมี

ผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่  4.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.65 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การเพ่ิมผลผลิต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.02 

62.72 

67.74 

3 

360 

363 

1.67 

.174 

9.60 

 

.000 

การขาดงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.538 

167.3 

167.8 

3 

360 

363 

.179 

.465 

.386 .763 

การลาออกจากงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.07 

137.7 

147.8 

3 

360 

363 

3.36 

.383 

8.78 .000 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.79 

65.35 

68.14 

3 

360 

363 

.931 

.182 

5.13 .002 

 

จากตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ แตกตาง

กันของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีคา p-value เทากับ . 002 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4. 66  แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตาง ของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ พนักงาน  

จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดบัการศกึษา  

มัธยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 

ปวส./

อนปุรญิญา 
ปริญญาตรี 

ปรญิญาโท   

หรือสูงกวา 

4.03 4.38 4.19 4.48 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/

ปวช. 

4.03   .156* .453* 

ปวส./อนปุรญิญา 4.38 .351*    

ปริญญาตรี 4.19  .194*   

ปริญญาโทหรือสูงกวา 4.48     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4. 66  เมื่อทดสอบความแตกตางดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) เปนรายคู พบวา กลุม

ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มจํีานวน 3 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวาและกลุมที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

และกลุมที่มีการศีกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมากกวา กลุมที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุม

ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

สมมติฐานขอที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงานแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.67 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระดับตําแหนงงาน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การเพ่ิมผลผลิต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.13 

63.16 

67.74 

2 

361 

363 

2.06 

.176 

11.71 .000 

การขาดงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

3.05 

164.7 

167.8 

2 

361 

363 

1.52 

.456 

3.34 .037 

การลาออกจากงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.17 

142.6 

147.8 

2 

361 

363 

2.59 

.395 

 

6.55 .002 
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ตารางที่ 4.67 (ตอ) 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.86 

65.28 

68.14 

2 

361 

363 

1.43 

.181 

7.90 .000 

 

จากตาราง 4.67  ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ตําแหนงงาน  แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4. 68  แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตาง ของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ พนักงาน  

จําแนกตามตําแหนงงาน 

ตําแหนงงาน  

จนท.ปฏิบัติการ

ระดับ 1-2 

เจาหนาที่ระดับ3/

หวัหนาสวน 

ผูชวยผูจัดการ/    

ผูเช่ียวชาญฯ 

4.14 4.31 4.35 

จนท.ปฏิบัติการระดับ 1-2 4.14 - .168* .214* 

เจาหนาที่ระดับ3/หวัหนาสวน 4.31    

ผูชวยผูจัดการ/    ผูเช่ียวชาญฯ 4.35    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 68  เมื่อทดสอบความแตกตางดาน ตําแหนงงานที่ แตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) เปนรายคู พบวา กลุม

ที่มีระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก 

ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ และระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวนมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 
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สมมติฐานขอที่ 4.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯแตกตางกัน มีผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

 

ตารางที่ 4.69 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การเพ่ิมผลผลิต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.85 

59.90 

67.74 

4 

359 

363 

1.96 

.167 

 

11.75 

 

.000 

การขาดงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.22 

163.62 

167.84 

4 

359 

363 

1.06 

.456 

2.31 .057 

การลาออกจากงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.82 

141.96 

147.78 

4 

359 

363 

1.46 

.395 

3.68 .006 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.78 

63.36 

68.14 

4 

359 

363 

1.19 

.18 

6.77 .000 

 

จากตาราง 4.69  ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  แตกตางกันมี

ผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4. 70  แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตาง ของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน  

จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  

ระยะเวลาการทาํงานใน

บริษัทฯ 

 นอยกวา 3 ป 3-5 ป 10-15 ป มากกวา    15 ปขึ้นไป 

4.18 3.98 4.27 4.37 

นอยกวา 3 ป 4.18 -    

3-5 ป 3.98    .388* 

10-15 ป 4.27  .288*   

มากกวา 15 ป  ขึ้นไป 4.37     

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4. 70 เมื่อทดสอบความแตกตางดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯแตกตาง

กันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เปนรายคู 

พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  2 คู ไดแก กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

มากกวา 15 ปขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 -5 ป 

และ กลุมทีมีระยะเวลาการทํางาน 10-15 ป มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีระยะเวลา

การทํางาน 3-5 ป 

 

สมมติฐานขอที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคล ดาน รายไดตอเดือน แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั สามารถเขียนเปน

สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

H1: ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.71 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ตัวแปรที่ศึกษา แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value 

การเพ่ิมผลผลิต ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

5.36 

62.38 

67.74 

5 

358 

363 

1.07 

.174 

6.15 .000 

การขาดงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.68 

160.16 

167.84 

5 

358 

363 

1.53 

.447 

3.43 .005 

การลาออกจากงาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

6.97 

140.81 

147.78 

5 

358 

363 

1.39 

.393 

3.542 .004 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.68 

63.46 

68.14 

5 

358 

363 

.94 

.18 

5.28 .000 

 

จากตาราง 4.71  ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมีคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลดาน รายไดตอเดือน แตกตางกนั  มีผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

ตารางที่ 4. 72  แสดง การ เปรียบเทียบความแตกตาง ของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน  

จําแนกตามรายไดตอเดือน  

รายไดตอเดือน  

ต่าํกวาหรอืเทากับ   

15,000 บาท 
มากกวา 35,000 บาท ขึ้นไป 

4.13 4.54 

ต่ํากวาหรือเทากับ15,000 บาท 4.13 - .406* 

มากกวา 35,000 บาทขึ้นไป 4.54   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4. 72  เมื่อทดสอบความแตกตางดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)เปนรายคู พบวา กลุม

ที่มีรายไดตอเดือนที่ แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  

 

สมมติฐาน ขอที่ 5 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระหลาย

ตัวที่มีผลตอตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดียว โดยใชสถิติการวิเคราะหความถดถอยพหุ คูณ (Multiple 

Regression) ใชระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ก็ตอเมื่อ คา F–

Prob.(p) นอยกวา 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และ

ความผูกพันตอองคกร สามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงาน  นํามาเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ

ไดดังน้ี 

 

สมมติฐานขอที่ 5.1 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

H0: การรับรูวัฒนธรรมองคการ  ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ  ไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด

(มหาชน) 

H1: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ มี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) 

 

ตารางที่ 4.73 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณแบบปกติของตัวแปร  ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ  
ความพึงพอใจในงาน  และความผูกพันตอองคการ  ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม

ของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 
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ตัวแปรทํานาย พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม 

B SE (b) β t p-value 

คาคงที่  1.57 .177  8.88 .00 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ .109 .057 .101 1.93 .56 

ความพึงพอใจในงาน .078 .049 .093 1.60 .11 

ความผกูพันตอองคการ .488 .047 .531 10.46 .00 

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

 

จากตารางที่ 4.73 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ มีคา p-value 

เทากับ . 56 ซึ่งมากกวา  0.05 น่ันคอืยอมรับ สมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่ง

หมายความวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ ไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงาน

โดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) และความพึงพอใจในงาน มีคา p-value 

เทากับ . 11 ซึ่งมากกวา  0.05 น่ันคอืยอมรับ สมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่ง

หมายความวา ความพึงพอใจในงานไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  

 พบวามีเพียงตัวแปรเดียว คือ ความผูกพันตอองคการเทาน้ัน ที่มีอิทธิพลในทํานาย

พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) (  p = .00, β 

= .531) ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวามีความสอดคลองกับสมมติฐาน

บางสวนโดยมีสัมประสิทธิ์การทํานาย ไดรอยละ 41.6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

ปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมไดอีกรอยละ 58.4 ดังนั้นสามารถ

เขียนสมการความถดถอยของคะแนนมาตราฐาน ดังนี้ 

 

พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม = 1.57 คาคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย + .531 ความ

ผูกพันตอองคการ 

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

จากสมการจะเห็นวา ปจจัยความผูกพันตอองคการเทานั้นที่มีอิทธิพลในการทํานาย

พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ในทิศทางเดียวกัน 
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สมมติฐานขอที่ 5.2 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H0: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ ไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน ดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H1: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ มี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมกา รปฎิบัติงาน ดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตารางที่ 4.74 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณแบบปกติของตัวแปร ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่ม

ผลผลิตของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ตัวแปรทํานาย พฤตกิรรมการทาํงานดานการเพ่ิมผลผลิต 

B SE (b) β t p-value 

คาคงที่  1.74 .183  9.521 .00 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ .107 .059 .10 1.823 .07 

ความพึงพอใจในงาน .103 .051 .122 2.024 .04 

ความผกูพันตอองคการ .434 .048 .474 9.012 .00 

 r = .615  R2 =.378, Adjusted R2 =.373, F =72.90 p-value = .000 

 

จากตารางที่ 4.74 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ มีคา p-value 

เทากับ . 07 ซึ่งมากกวา  .05 น่ันคอืยอมรับ สมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่ง

หมายความวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ ไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดาน

การเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  สําหรับความพึงพอใจในงาน 

มีคา p-value เทากับ .04 ซึ่งนอยกวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) ซึ่งหมายความวา ความพึงพอใจในงาน สามารถมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ได และความ

ผูกพันตอองคการ มีคา  p-value เทากับ . 00 ซึ่งนอยกวา  .05 น่ันคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก ( H0) 

ยอมรับ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ความผูกพันตอองคการ สามารถมีอิทธิพลในการ

ทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด
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(มหาชน)  ได ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวามีความสอดคลองกับ

สมมติฐานบางสวน คือ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการสามารถมีอิทธิพลในการ

ทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน)  โดยมีสัมประสิทธิ์การทํานายไดรอยละ 37.3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

ปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตไดอีกรอยละ 62.7แตการ

รับรูวัฒนธรรมองคการไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ดังสมการความถดถอยของคะแนนมาตราฐาน  

 

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิต = 1.74 คาคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย + 

.122 ความพีงพอใจในงาน+ .474 ความผูกพันตอองคการ 

 = .373, r = .615, F = 72.90, p-value  = .000 

จากสมการจะเห็นวา มีเฉพาะปจจัยความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ

เทานั้นที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด ในทิศทางเดียวกัน 

 

สมมติฐานขอที่ 5.3 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจงาน และความผูกพัน ตอ

องคการ สามารถ รวมทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานดานการขาดงานของพนักงาน บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H0: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ ไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน ดานการ ขาดงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H1: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ  มี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน ดานการ ขาดงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

 

ตารางที่ 4.75 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณแบบปกติของตัวแปร ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาด

งานของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 
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ตัวแปรทํานาย พฤตกิรรมการทาํงานดานการขาดงาน 

B SE (b) β t p-value 

คาคงที่  2.27 .345  6.57 .00 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ .207 .111 .121 1.87 .06 

ความพึงพอใจในงาน -.137 .096 -.104 -1.43 .15 

ความผกูพันตอองคการ .455 .091 .316 4.99 .00 

 r = .323  R2 =.104, Adjusted R2 =.097, F =13.98 p-value = .000 

 

จากตารางที่ 4.75 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ มีคา p-value 

เทากับ . 06 ซึ่งมากกวา  0.05 น่ันคอืยอมรับ สมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่ง

หมายความวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ ไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดาน

การขาดงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) และความพึงพอใจในงานมีคา 

p-value เทากับ .15 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคอืยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H1) 

ซึ่งหมายความวา ความพึงพอใจในงาน ไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการ

ขาดงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  

พบวามีเพียงตัวแปรเดียว คือ ความผูกพันตอองคการเทาน้ัน ที่มีอิทธิพลในทํานาย

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  

( p = .00, β = .316) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย ไดรอยละ 9.7  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมไดอีกรอยละ 90.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานไดวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวน 

ดังนั้นสามารถเขียนสมการความถดถอยของคะแนนมาตราฐาน ดังนี้ 

 

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงาน = 2.27 คาคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย + 

 .316 ความผูกพันตอองคการ 

 = .097, r = .323, F = 13.98,  p-value  = .000 

จากสมการจะเห็นวา ปจจัยความผูกพันตอองคการเทานั้นที่มีอิทธิพลในการทํานาย

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ใน

ทิศทางเดียวกัน หมายความวา เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้น จะทําให

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานยิ่งลดลง 
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สมมติฐานขอที่ 5.4 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถ รวมทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H0: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน ดานการ ลาออก งาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

H1: การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพัน ตอองคการ มี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงาน ดานการ ลาออกงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ตารางที่ 4.76 การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณแบบปกติของ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ความ

พึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่ใชทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออก

จากงานของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ตัวแปรทํานาย พฤตกิรรมการทาํงานดานการลาออกจากงาน 

B SE (b) β t p-value 

คาคงที่  .437 .268  1.633 .10 

การรับรูวัฒนธรรมองคการ .019 .086 .012 .226 .82 

ความพึงพอใจในงาน .292 .074 .235 3.93 .00 

ความผกูพันตอองคการ .603 .070 .446 8.55 .00 

 r = .624  R2 =.390, Adjusted R2 =.385, F =76.66 p-value = .000 

 

จากตารางที่ 4.76 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ มีคา p-value 

เทากับ . 82 ซึ่งมากกวา  .05 น่ันคอืยอมรับ สมมติฐานหลัก ( H0) ปฏิเสธ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่ง

หมายความวา การรับรูวัฒนธรรมองคการ ไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดาน

การลาออกจากงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  สําหรับความพึงพอใจใน

งาน มีคา  p-value เทากับ . 00 ซึ่งนอยกวา  .05 น่ันคือ ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก ( H0) ยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวา ความพึงพอใจในงาน สามารถมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ได และ

ความผูกพันตอองคการ มีคา p-value เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( H0) 

ยอมรับ สมมติฐานรอง ( H1) ซึ่งหมายความวา ความผูกพันตอองคการ สามารถมีอิทธิพลในการ

ทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน)  ได ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวามีความสอดคลองกับ
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สมมติฐานบางสวน คือ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการสามารถมีอิทธิพลในการ

ทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) โดยมีสัมประสิทธิ์การทํานายไดรอยละ 38.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

ปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานไดอีกรอยละ 61.5 แต

การรับรูวัฒนธรรมองคการไมมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจาก

งานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ดังสมการความถดถอยของคะแนน

มาตราฐาน 

 

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงาน = .437 คาคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย +.235 

ความพีงพอใจในงาน+ .446 ความผูกพันตอองคการ 

 = .385, r = .624, F = 76.66, p-value  = .000 

จากสมการจะเห็นวา มีเฉพาะปจจัยความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ

เทานั้นที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน หมายความวา เมื่อพนักงานมีความพึง

พอใจในงานและความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้น จะทําใหพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการ

ลาออกจากงานยิ่งลดลง 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษา อิทธิพลในการทํานายของปจจัย การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความ

พึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ ที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาเปนแนวทางและเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รวมถึงระบบการทํางานในบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)ตอไปในอนาคต 

 

5.1 สรุปผลการศกึษาวิจัย 

สวนที่ 1  การวิเคราะห ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม อิทธิพลใน

การทํานายของปจจัย การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการ

ที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ไดดังน้ี  

เพศ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ หญิง มจํีานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 

64.0 และ เพศชาย มจํีานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ตามลําดับ 

อาย ุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากอาย ุ25-32 ป จํานวน 155  คน คิดเปนรอยละ 42.6 

รองลงมาอายุ 33-40 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาอายุมากกวา 40 ป จํานวน 91 

คน คิดเปนรอยละ 25.0 และรองลงมาอายุนอยกวา 25 ป  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.6 

ตามลําดับ 

สถานภาพ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี สถานภาพโสด และสมรสในจํานวนเทากนั คอื 

182 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

300 คนคดิเปนรอยละ 82.4 รองลงมามีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จํานวน 37 คน คิดเปนรอย

ละ 10.2 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และรองลงมาการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 

ระดับตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

จํานวน 217 คนคดิเปนรอยละ 59.7 รองลงมาเปนเจาหนาที่ระดับ3/หัวหนาสวน จํานวน 113 คน คิด
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เปนรอยละ 31.0 และรองลงมาเปนผูชวยผูจัดการฝาย/ผูเชี่ยวชาญ และระดับผูจัดการแผนก/ผูจัดการ

สาขา/ผูจัดการศูนย/เจาหนาที่ชํานาญการ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ 

ระยะเวลาการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก มีระยะเวลาในการทํางานกับทาง

บริษัทฯ 6-9 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาทํางานกับทางบริษัทฯมามากกวา 15 ป

ขึน้ไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาทํางานกับบริษัทฯนอยกวา 3 ป จํานวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 23.4 รองลงมาทํางานกับบริษัทฯ มา 3-5 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และ

รองลงมาทํางานกับบริษัทฯ มา 10-15 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวาหรือ

เทากับ 15,000 บาท จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมามีรายได 15,001-20,000 บาท 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 21.4 รองลงมามีรายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปน

รอยละ 9.9 รองลงมามีรายได 25,001-30,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 9.6 รองลงมามี

รายไดมากกวา 35,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และรองลงมามีรายได 30,001-35,000 

บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.9 ตามลําดับ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลเกี่ยวกับ การรับรูวฒันธรรม

องคการ ดังน้ี 

 การรับรูวัฒนธรรมองคการโดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคาความสําคัญ

อยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณารายดานไดดังน้ี 

การรับรูวัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญตอความผูกพันตอองคกรและเพื่อนรวมงาน*เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 1.72 ดาน

องคการของทานสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีความรัก หวงใยตอกันและผูกพันกับเพื่อนรวมงาน

เหมอืนญาติมติร เปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.98 ดาน องคการของทานสงเสริมใหพนักงานเกิด

ความสามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอกันดวยความจริงใจ เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.95  

ดานเห็นวาพนักงานในองคการมีการถายทอดประสบการณความรูระหวางกัน เปนอันดับที่ 4 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.62 ดาน พนักงานทุกคนไมถือยศศักด์ิหรือสถานภาพตําแหนงเขาหากันในขณะ

ปฏิบัติงาน เปนอันดับที่ 5 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.37 และผลรวมปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูวัฒนธรรม

องคกร จําแนกตามวัฒนธรรมแบบครอบครัว ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.35 

การรับรูวัฒนธรรมองคการแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ใหความสําคัญดาน องคการของทานมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกระตุนและสงเสริมการ

ทํางานเปนทีมเปนอันดับที่1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 ดาน องคการของทานใหอิสระเสรีการคิดริเร่ิมสิ่ง
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ใหมๆในการทํางาน เพื่อเกิดความกาวหนาในหนวยงาน เปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.58 ดาน

องคการของทานใหความใสใจกับผลงานและความกาวหนาของพนักงาน เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.52 ดาน องคการใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือแสวงหาสิ่งใหมๆเพื่อมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.02 และผลรวมปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูวัฒนธรรม

องคกร จําแนกตามวัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา คาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.33 

การรับรูวัฒนธรรมองคการแบบราชการ พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบราชการของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานองคการมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจนเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.15 ดานองคการมีขั้นตอนในการ

ติดตอประสานงานระหวางกันอยางเปนทางการเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.72 ดานการ

ปฎิบัติงานหรือการแกไขปญหาตางๆในองคการ พนักงานมักทําตามขั้นตอนที่ถูกกําหนดเปนอันดับ

ที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.50  ดานพนักงานในองคการเปนผูตามที่ดี และใสใจในตามระเบียบขั้นตอน

ตางๆเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.47 และภาพรวมการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบราชการที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.71 

การรับรูวัฒนธรรมองคการแบบการตลาด  พบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบการตลาด

ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานองคการมุงเนนการสรางผลงานที่ประหยัด มี

คุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหแก ลูกคา เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.02 ดานองคการมี

ระบบการแขงขันในการทํางานโดยเนนที่ผลสําเร็จของงานเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.35 ดาน

พนักงานแตละคน ตองใชความคิดริเร่ิมในการทํางานสูงเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.23 ดาน

ถึงแมทานจะทํางานสําเร็จตามเปาหมาย หรือมีผลงานโดดเดนเหนือผูอ่ืน ทานก็ไมไดรับการยอมรับ

หรือไดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.20 และภาพรวมการรับรูวฒันธรรม

องคการแบบการตลาด ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.45 

สรุปผลการศึกษาปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน) พบวา พนักงานในบริษัทฯมีการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบราชการมากที่สุด โดย

หากพิจารณาระดับความคิดเห็นจากขอคําถาม สรุปวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ

ดานองคการมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจนเปนอันดับที่ 1  

ดานองคการมีขั้นตอนในการติดตอประสานงานระหวางกันอยางเปนทางการเปนอันดับที่ 2  ดาน

การปฎิบัติงานหรือการแกไขปญหาตางๆในองคการ พนักงานมักทําตามขั้นตอนที่ถูกกําหนดเปน

อันดับที่ 3 หมายความวา บริษัทฯมีรูปแบบวัฒนธรรมที่เนนการติดตอประสานงาน สั่งการอยางเปน

ทางการ มีการแจงระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจน มักทําตามแบบเดิมๆที่
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เคยทํามา สมาชิกเปนผูตามที่ดี แบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดาน มุงเนนลําดับชั้นการ

บังคับบัญชา ยังมีการรวมอํานาจและเปนทางการสูง องคการยังดําเนินงานลาชา  

 

สวนที่ 3  การวิเคราะหความพึงพอใจในงาน 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานโดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณารายดานไดดังน้ี 

ดานลกัษณะงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานลักษณะงาน โดย

พิจารณาดานคิดวางานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่สําคัญและมีคุณคาตอบริษัทเปนอันดับที่ 1 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 4.26 ดานลักษณะงานเปนที่พึงพอใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.12 ดานงานที่ไดรับทําใหไดใชความคิดสรางสรรค และความรู

ความสามารถอยางเต็มที่เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 ดานงานที่ไดรับมอบหมายตรงกับ

ความรู ความสามารถที่มีอยูเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.82 และภาพรวมความพึงพอใจในงาน

ดานลักษณะงาน มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.02 

ดานโอกาสความกาวหนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานโอกาส

ความกาวหนา โดยพิจารณาเห็นวา มีโอกาสการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตนเอง และ

โอกาสกาวหนาในการทํางานกับบริษัทนี้ และพึงพอใจตอโอกาสในการพัฒนาความรู 

ความสามารถที่ทานไดรับจากบริษัทเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.05 ดานพึงพอใจในระเบียบ

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงพนักงานของบริษัทฯ เปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 

3.44 ดานเห็นวาบริษัทมีความเปนธรรม ในการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.20 และภาพรวมความพึงพอใจในงานดานโอกาสความกาวหนาที่ระดับคาเฉลี่ย 3.68 

ดานเพือ่นรวมงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานเพื่อนรวมงาน 

โดยพิจารณาดานการไดรับความรวมมือ และชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 3.78 ดานการไดรับการยกยอง ชมเชย ความเชื่อถือ และไววางใจจากเพื่อนรวมงานเปน

อันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.76 ดานเพื่อนรวมงานของทาน ชวยใหทานทํางานในบริษัท ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความสุขเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.68 ดานการทํางานเปนทีมในบริษัท 

ในหนวยงานเปนอันดับที ่4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.67และภาพรวมความพึงพอใจในงานดานเพื่อน

รวมงาน ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.72 

ดานผูบังคับบัญชา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานผูบังคับบัญชา 

โดยพิจารณาดานผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ใหอิสระแกทานในการตัดสินใจในกระบวนการทํางาน

เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 ดานรูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัท ทําใหทานสามารถ
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ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.70 ดานผูบังคับบัญชา 

ใหความเปนธรรมตอทานอยูเสมอเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.61 ดานความพึงพอใจตอ

รูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัทในปจจุบันเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.56 และภาพรวม

ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.65 

ดานผลตอบแทน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานผลตอบแทนโดย

พิจารณาดานมีความพอใจกับรายไดที่ไดรับอยูเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.83 ดานอัตรา

เงินเดือนในปจจุบันของทานจัดวาอยูในระดับดีเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.82 ดานมรีายได

เหลือสําหรับการออมเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.78 และภาพรวมความพึงพอใจในงานดาน

ผลตอบแทน ที่ระดับคาเฉลี่ย 2.80 

สรุปผลการศึกษาปจจัยความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) พบวา พนักงานในบริษัทฯมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับดี โดยแบงเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานลักษณะงาน ดานโอกาสความกาวหนา ดานเพื่อนรวมงาน และดานผูบังคับบัญชา ยกเวน

ดานผลตอบแทน มึความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง 

  

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการโดยรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมาก ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณารายดานไดดังน้ี 

ดานความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ

องคการ โดยพิจารณาดานคิดวากฎระเบียบตางๆของบริษัทฯ ปฏิบัติไดไมยากเปนอันดับที่ 1 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 4.09 ดานเห็นดวยกบันโยบายการดําเนินงานของบริษทัฯ ในปจจุบนัเปนอันดับที ่2 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.90 ดานเปาหมายและคุณคาการทํางานของทานสอดคลองกับคานิยมของบริษัทฯ

เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.88 ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ ที่เปนอยูใน

ปจจุบันเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.84 ดานการยอมรับระบบการบริหารงานของบริษัทฯใน

ปจจุบันเปนอันดับที่ 5 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.75 และภาพรวมความผูกพันองคการดานความเชื่อมั่นและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.89 

ดานความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางาน

เพื่อองคการโดยพิจารณาดานเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษัทฯ 

เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.38 ดานยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายให
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เสร็จภายในเวลาที่กําหนดเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.24 ดานจะทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งหมดถาเปนการทํางานเพื่อบริษัทฯ เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.18 ดานพรอมที่จะทํางาน

ลวงเวลาแมวาคาตอบแทนที่ไดรับจะไมคุมคากับความเหน็ดเหนื่อยเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 

4.11 ดานคิดวาการไปอบรมหรือสัมมนาตางๆไดประโยชนตอการทํางานเปนอันดับที่ 5 ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.07 ดานการทํางานลวงเวลานั้น ไมไดคํานึงถึงคาตอบแทนเปนประการสําคัญเปนอันดับ  

ที่ 6 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.90 และภาพรวมความผูกพัน ตอองคการดานความเต็มใจและความพยายาม

อยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.15 

ดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหความสําคัญดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการโดยพิจารณาดานภูมิใจ

และยินดีที่ไดทํางานในบริษัทแหงน้ี เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.49 ดานบริษัทแหงน้ีเปน

องคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางานดวยเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.29 ดานความ รูสึกวาเปนสวน

หน่ึงของบริษัทแหงน้ีเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.26 ดานความต้ังใจจะทํางานในบริษัทแหงน้ี

ตลอดไปเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.19 ดานหากมีการเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบเพื่อความ

เหมาะสมในบริษัท ทานยินยอมที่จะรับสภาพเปนอันดับที่ 5 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.91 ดานหากมี

องคการอ่ืนที่ใหผลตอบแทนมากกวา ทานจะไมลาออกไปอยูองคการแหงน้ันเปนอันดับที่ 6 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.64 และภาพรวมความผูกพัน ตอองคการดานความปรารถนาที่จะคงความเปน

สมาชิกขององคการ ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 

สรุปผลการศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) พบวา พนักงานในบริษัทฯมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูงในทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ดานความเชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  ดานความเต็มใจและความ

พยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  และดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกของ

องคการ 

 

สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.2 1 เมื่อพิจารณา

รายดานไดดังน้ี 

ดานการเพิ่มผลผลิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการเพิ่ม

ผลผลิต โดยพิจารณาดานการทํางานตองอาศัยความต้ังใจจริงเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.50 

ดานการปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็วและเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไวเปนอันดับ
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ที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.30 ดานการปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อใหงานที่ทําอยู มีคุณภาพมากขึ้นเปน

อันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.28 ดานการคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานกอนประโยชนของตนเอง 

เปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.13 ดานการทํางานยึดหลักการประหยัดทรัพยากรเปนอันดับที่ 5 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 4.04 และภาพรวมพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานดานการเพิ่มผลผลิต ที่ระดับ

คาเฉลี่ย 4.49 

ดานการขาดงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการขาดงาน โดย

พิจารณาพบวาใหความสําคัญในการหยุดงานแตละคร้ัง ทานจะแจงใหผูบังคับบัญชาของทาน

รับทราบกอนทุกคร้ังเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.70 ดานการจะขาดงานก็ตอเมื่อมีเหตุผลที่

จําเปนเทาน้ันเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.27 ดานในชวงที่มีปริมาณงานที่ตองทํามาก ทานจะ

ไมหาโอกาสลางาน หรือมาทํางานสายเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.22 ดานการจะไมหลีกเลี่ยง

หนาที่ในการปฏิบัติงานแมจะมีโอกาสเปนอันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.12 และภาพรวมพฤติกรรม

การปฎิบัติงานของพนักงานดานการขาดงาน ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.33 

ดานการลาออกจากงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานการ

ลาออกจากงาน โดยพิจารณาดานมีต้ังใจทํางานในหนวยงานที่ทําอยูน้ีตอไป เพราะมีความมั่นคงดี

เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.51 ดานการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากหนวยงานที่ทําอยูน้ี

อยางเหมาะสมเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.99 ดานงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สงเสริม

ความกาวหนาในหนาที่การงานของทานดีอยูแลวเปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.92 ดานการไม

เปรียบเทียบสิทธิประโยชนที่ทานพึงจะไดรับในหนวยงานที่ทําอยูกับหนวยงานที่ใกลเคียงกันเปน

อันดับที่ 4 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.62 และภาพรวมพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานดานการลาออก

จากงาน ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.01 

สรุปผลการศึกษาปจจัย พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน) พบวา พนักงานในบริษัทฯมี พฤติกรรมการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุดใน 2 

ดาน ไดแก ดานการเพิ่มผลผลิต และดานการขาดงาน (หมายความวามีการขาดงานนอย) และมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมากในดานการลาออกจากงาน (หมายความวามีการลาออกจาก

งานนอย) 

 

สวนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระดับตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการ

รับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั  
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สมมติฐานขอที่ 1.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตก ตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศ แตก ตางกันเปนปจจัยที่มี ผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และผลการ เปรียบเทียบ ความ แตกตาง ของการรับรู

วัฒนธรรมองคการจําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมเพศชายมีการรับรูวัฒนธรรมองคการ มากกวาเพศ

หญิง  

สมมติฐานขอที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ แตกตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฎิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการรับรูวฒันธรรม

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  แตกตางกนัพบวา  ปจจัยสวนบุคคล

ดานสถานภาพแตกตางกันเปนปจจัยที่มีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และจากการ เปรียบเทียบความแตกตางของ การรับรู

วัฒนธรรมองคการจําแนกตาม สถานภาพที่แตกตางกันพบวา กลุมที่มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มี

การรับรูวัฒนธรรมองคการมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

สมมติฐานขอที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตก ตางกันมี ผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกนั  พบวา ปจจัย

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันเปนปจจัยที่มีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และผลการ

เปรียบเทียบความแตกตาง การรับรูวัฒนธรรมองคการของ พนักงาน  จําแนกตาม ระดับการศึกษา

พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม องคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มี การ

รับรูวัฒนธรรมองคการมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

สมมติฐานขอที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงาน แตก ตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวาเปน
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ปจจัยที่ ไมมีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั 

พบวาเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด   

(มหาชน)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคล ดาน รายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอ การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกัน พบวา เปน

ปจจัยที่ไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 

สมมติฐานขอที ่2 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สมมติฐานขอที่ 2.1   ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวาเปนปจจัยที่มีผลตอความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และ การเปรียบเทียบ

ความแตกตางของความพึงพอใจในงานจําแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) โดยรวมเพศชายมีความพึงพอใจในงานมากกวาเพศหญิง  

สมมติฐานขอที่ 2.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกัน พบวาเปน ปจจัยที่มีผลตอ ความพึง

พอใจในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐานและการเปรียบเทียบความ

แตกตางของความพึงพอใจในงานของ พนักงาน จําแนกตามอายุพบวา กลุมที่มีอายุแตกตางกันมีผล

ตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 1 คู ไดแก อายุมากกวา 40 

ป เปนกลุมที่มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป 

สมมติฐานขอที่ 2.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน

งานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มี ผลตอ
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ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐานและการ

เปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคการ จําแนกตามสถานภาพที่แตกตางพบวา กลุมที่

มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

สมมติฐานขอที่ 2.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมี ผลตอความพึง

พอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกนั  เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน  จําแนกตาม ระดับการศึกษาพบวา 

กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มี ความพึงพอใจใน

งานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

สมมติฐานขอที่ 2.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจ

ในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในงานของพนักงาน จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา กลุมที่

มีระดับตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มจํีานวน  2 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวน มีความพึงพอใจใน

งานมากกวากลุม ตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2  และผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ 

ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ มี ความพึงพอใจในงาน มากกวา

กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวน 

สมมติฐานขอที่ 2.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกัน พบวา 

เปนปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับ

สมมติฐาน และการ เปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน  จําแนกตาม

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอ

ความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีระยะเวลา
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การทํางานในบริษัทฯ มากกวา 15 ปขึ้นไปมี ความพึงพอใจในงาน มากกวากลุมที่มีระยะเวลาการ

ทํางาน 3-5 ป และ 6-9 ป 

สมมติฐานขอที่ 2.7 ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจ

ในงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน  จําแนกตาม รายไดตอเดือน พบวา 

กลุมที่มีรายไดตอเดือน  แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มจํีานวน 1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมี ความพึงพอใจในงาน

มากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

 

สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอความ ผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัยจํากัด(มหาชน) แตกตางกนั 

สมมติฐานขอที่ 3.1  ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ แตกตางกันมีผลตอ ความผูกพันตอองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มี ผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการเปรียบเทียบ

ความแตกตางของความผูกพันตอองคการ  จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมเ พศชายมีความผูกพันตอ

องคการมากกวาเพศหญิง  

สมมติฐานขอที่ 3.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการ

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกัน พบวาเปน ปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ เปรียบเทียบ

ความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตามอายุ พบวา กลุมที่มีอายุแตกตาง

กันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 1 คู ไดแก อายุ

มากกวา 40 ป เปนกลุมที่มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป 

สมมติฐานขอที่ 3.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอ

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  แตกตางกนัพบวา เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพัน ตอองคการ จําแนกตาม สถานภาพที่ แตกตางกัน  พบวา 

กลุมที่มีสถานภาพสมรสเปนกลุมที่มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด 

สมมติฐานขอที่ 3.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกนั  พบวา เปนปจจัยที่มีผล

ตอความผูกพัน ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพัน ตอองคการ ของพนักงาน  จําแนกตาม ระดับการศึกษา  

พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มีความผูกพัน

ตอองคการมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี 

สมมติฐานขอที่ 3.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอ

องคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ เปรียบเทียบความ

แตกตาง ของความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน  จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา กลุมที่มีระดับ

ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี

จํานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวนและผูชวยผูจัดการ/

ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ มีความผูกพัน ตอ

องคการมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

สมมติฐานขอที่ 3.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐานและการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ของความผูกพันตอองคการ ของพนักงาน  จําแนกตามระยะเวลาการ

ทํางานในบริษัทฯ พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน

ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน

ในบริษัทฯ มากกวา 15 ปขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอย

กวา 3 ป, 3-5 ป และ 6-9 ป 

สมมติฐานขอที่  3.7 ปจจัยสวนบุคคล ดาน รายไดตอเดือนแตกตางกนั มีผลตอความผูกพัน

ตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ ระดับ  0.05ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการเปรียบเทียบ
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ความแตกตางของความผูกพันตอองคการของพนักงาน จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมที่มี

รายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความผูกพัน ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

จํานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการ

มากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 

 

สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอ พฤติกรรม

การปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัยจํากัด(มหาชน) แตกตางกนั  

สมมติฐานขอที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มี ผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐานและ การ

เปรียบเทียบ ความแตกตางของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  จําแนกตาม เพศของพนักงาน บริษัทวิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) พบวา โดยรวมเพศชายมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง  

สมมติฐานขอที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกันพบวา เปน ปจจัยที่ ไมมีผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคล ดานสถานภาพ แตกตางกันมีผลตอ พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่  4.4 ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา แตกตางกันมี ผลตอพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกัน พบวา เปนปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และ

การ เปรียบเทียบความแตกตาง ของ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของ พนักงาน  จําแนกตาม ระดับ

การศึกษา  พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน 3 คู ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ กลุมที่มี

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญา ตรี มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุมที่มีการศีกษาระดับปวส./อนุปริญญา มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุมที่มีการศึกษาระดับ

ปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สมมติฐานขอที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคล ดาน ตําแหนงงานแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกันพบวา เปนปจจัยที่มีผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน  จําแนกตาม ตําแหนงงาน

พบวา กลุมที่มีระดับตําแหนงงาน ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีตําแหนงงานผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการ

แผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ และระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวนมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 

สมมติฐานขอที่ 4.6 ปจจัยสวนบุคคล ดานระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกันพบวา 

เปนปจจัยที่มีผลตอ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับ

สมมติฐาน และการ เปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน  จําแนก

ตามระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ พบวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมี

ผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  2 คู ไดแก กลุมที่มี

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ มากกวา 15 ปขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มี

ระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 -5 ป และ กลุมทีมีระยะเวลาการทํางาน 10-15 ป มีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน 3-5 ป 

สมมติฐานขอที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน) แตกตางกันพบวา เปนปจจัยที่มีผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตกตางกนั  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน และการ

เปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงาน  จําแนกตาม รายไดตอเดือน 

พบวา กลุมที่มี รายไดตอเดือนที่ แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท   
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สมมติฐาน ขอที่ 5 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

สมมติฐานขอที่ 5.1 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงาน บริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)  

ผลการทดสอบพบวา มีเพียงตัวแปรเดียว คือ ความผูกพันตอองคการเทาน้ันที่มีอิทธิพลเชิง

บวกในทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด

(มหาชน )  โดยสามารถทํานาย พฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวมไดรอยละ  41.6  (Adjusted R2 

=.373) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานโดยรวมไดอีกรอยละ 58.4  ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวามี

ความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวนที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 5.2 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ผลการทดสอบพบวา ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการสามารถมีอิทธิพล

เชิงบวก ในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน)  โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตไดรอย

ละ 37.3 (Adjusted R2 =.373)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานาย

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตไดอีกรอยละ 62.7 ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวนที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 5.3 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจงาน และความผูกพัน ตอ

องคการ สามารถ รวมทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานดานการขาดงานของพนักงาน บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ผลการทดสอบพบวา มีเพียงตัวแปรเดียว คือ ความผูกพันตอองคการเทาน้ัน ที่มีอิทธิพลเชิง

บวกในทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน) โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานดานการขาดงาน ไดรอยละ 9.7 (Adjusted R2 

=.097)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานการขาดงานไดอีกรอยละ 90.3 ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการทดสอบสมมติฐาน

ไดวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวนที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานขอที่  5.4 การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอ

องคการ สามารถ รวมทํานายพฤติกรรมการ ปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

ผลการทดสอบพบวา ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการสามารถมีอิทธิพล

เชิงบวกในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน)  โดยสามารถทํานาย พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานได

รอยละ 38.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ปฎิบัติงานดานการลาออกจากงานไดอีกรอยละ 61.5 แตการรับรูวัฒนธรรมองคการไมมีอิทธิพลใน

การทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออกจากงาน  ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดวามีความสอดคลองกับสมมติฐานบางสวนที่ต้ังไว จึงยอมรับสมมติฐาน 

 

  

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาอิทธิพลในการทํานายของปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจใน

งาน และ ความผูกพันตอองคการ ที่มีตอ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน)  มีประเด็นที่พบและสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

อภิปรายผลการศึกษา ปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการ  ความพึงพอใจในงาน  ความผูกพัน

ตอองคการ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

1. การรับรูวัฒนธรรมองคการ  

จากผลการวิจัยสรุปขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงาน เร่ืองการรับรูวัฒนธรรมองคการ

ในแตละดาน พบวาพนักงานมีการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบราชการในระดับมากเปนอันดับที่ 1

ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.71  และ การรับรูวัฒนธรรมองคการแบบการตลาดในระดับมากเปนอันดับที่ 2 ที่

ระดับคาเฉลี่ย 3.45   และจากการทดสอบสมมติฐานยัง พบวา ปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในทกุดาน ของพนักงาน  โดยหากพิจารณาผล

การศึกษาจากระดับความคิดเห็นของพนักงาน สรุปวาพนักงาน สวนใหญใหความสาํคญัดาน

องคการมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจนเปนอันดับที่ 1  ดาน

องคการมีขั้นตอนในการติดตอประสานงานระหวางกันอยางเปนทางการเปนอันดับที่ 2  ดานการ

ปฎิบัติงานหรือการแกไขปญหาตางๆในองคการ พนักงานมักทําตามขั้นตอนที่ถูกกําหนดเปนอันดับ

ที่ 3 หมายความวา บริษัทฯยังมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ ที่เนนภายในองคการเปนสําคัญ ที่
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เนนการติดตอประสานงาน สั่งการอยางเปนทางการ มีการแจงระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน

ตางๆไวอยางชัดเจน มักทําตามแบบเดิมๆที่เคยทํามา สมาชิกเปนผูตามที่ดี แบงงานกันทําตามความ

ชํานาญเฉพาะดาน มุงเนนลําดับชั้นการบังคับบัญชา ยังมีการรวมอํานาจและเปนทางการสูง 

องคการยังดําเนินงานลาชา อยางไรก็ตามบรรยากาศของการทํางานภายในบริษัทฯผสมผสานดวย

วัฒนธรรมแบบครอบครัวที่คลายกับอยูในครอบครัวเดียวกันที่ ผูนํายังมุงเนนเร่ืองความรวมมือ การ

ใหความเอาใจใสเอ้ืออาทรทั้งพนักงานและ ลูกคา ยึดมั่นในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติ

ตามคํามั่นสัญญาอยางเครงครัด  แตพนักงานมีการรับรูวัฒนธรรมแบบราชการมากกวา และจากผล

การศึกษายังพบวาบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีวัฒนธรรมองคการแบบการตลาดโดย

หากพิจารณาผลการศึกษาจากระดับความคิดเห็นของพนักงาน ยังพบวาพนักงาน สวนใหญให

ความสําคัญดานองคการมุงเนนการสรางผลงานที่ประหยัด มีคุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคา เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.02 และดานองคการมีระบบการแขงขันในการทํางานโดย

เนนที่ผลสําเร็จของงานเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.35  หมายความวา ผูบริหารระดับสูงยัง มุง

เห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น ผลประกอบการมีกําไร หรือมีเปอรเซ็นต

สวนแบงของตลาด (market share) สูงขึ้น เปนตน ทําใหบริษัทฯยังไดรับสวนแบงการตลาดธุรกิจ

ประกันวินาศภัยเปนอันดับหนึ่ง เนื่องมาจากความพึงพอใจของกลุมลูกคาตอบริการที่ดีของบริษัทฯ 

ทําใหลูกคายังเชื่อถือบริษัทฯ  และวัฒนธรรมการบริหารงานภายในยังมุงเนนตอการแ ขงขันเชิงรุก 

ใหอิสระในการบริหารงานและสงเสริมความสามารถริเร่ิมของบุคคล มีความพึงพอใจตอการทํางาน

หนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย  นอกจากน้ีปจจัยการรับรูวัฒนธรรมองคการไมมี

อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในทกุดาน ของพนักงาน  อาจเน่ืองจากผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯยังไมมีการสื่อสารเร่ืองวัฒนธรรมองคการอยางเปนทางการหรือเปนลาย

ลักษณอักษรใหกับพนักงานในทิศทางเดียวกัน แตมีการสื่อสารเฉพาะในระดับหนวยงานหรือฝาย

ของตนเอง ซึ่งยังแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัฒนธรรมการบริหารของผูบริหารแตละฝาย  ทําให การ

รับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน ไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของพนักงานในดานการ

เพิ่มผลผลิต ดานการขาดงาน และดานการลาออกจากงาน 
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2. ความพึงพอใจในงาน  

จากผลการวิจัย สรุปขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงาน เร่ือง ความพึงพอใจในงาน  ใน

แตละดาน พบวาพนักงานในบริษัทฯมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับดีในทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน

ลักษณะงาน ดานโอกาสความกาวหนา ดานเพื่อนรวมงาน และดานผูบังคับบัญชา ยกเวนดาน

ผลตอบแทน มีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ พบวาพนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนเกื้อกูลอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานยัง พบวา ปจจัย

ความพึงพอใจในงาน ยัง มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในดานการเพิ่มผลผลิต 

และดานการลาออกจากงาน ของพนักงาน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน 

(2532) สรุปวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทําใหบุคคลมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ลด

การขาดงาน การลาออกจากงาน และยังเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล เมื่อพิจารณาความคิดเห็น

ของพนักงานในรายขอคําถามของความพึงพอใจในงานในแตละดาน พบวา ดานโอกาส

ความกาวหนา พนักงานใหความคดิเห็นวา บริษัทมีความเปนธรรมในการพิจารณาปรับเลื่อน

ตําแหนง มีคาร ะดับ ปานกลางเทานั้น เมื่อเทียบกับรายขออ่ืนๆที่มีความคิดเห็นระดับมาก 

หมายความวา พนักงานบริษัทฯยังมองวา การปรับเลื่อนตําแหนงความกาวหนายังไมเปนธรรม 

หรือไมเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีความพึงพอใจตอเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 

และจากผลการวิจัยจะเห็นไดวาพนักงานที่มีรายไดไมเกิน 15 ,000 บาท มีอยูรอยละ 48.1 แสดงวา

พนักงานสวนใหญมีเงินเดือนอยูในอัตราที่คอนขางตํ่า เมื่อเทียบกับคาครองชีพที่สูงขึ้นในสภาวะ

เศรษฐกจิปจจุบนั อธิบายไดวา ระบบการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนงยังไมเปนที่ยอมรับจาก

พนักงานในองคกรมากนัก อาจเนื่องมาจากแนวคิดการสงเสริมและบริหารบุคลากรยังไมเปน

มาตราฐานเดียวกัน แตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงในแตละหนวยงานหรือแตละฝายที่จะ

พิจารณาสงเสริมบุคลากรของตนเอง ไมไดมาจากการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่แทจริง และ

จากวัฒนธรรมการบริหารแบบราชการที่มากกวารูปแบบอ่ืนๆยังมีการสงเสริมบุคลากรตามระบบ

อุปถัมภ ตามลําดับความอาวุโสหรือพนักงานที่มีอายุการทํางานมากกวา ยอมมีโอกาสเลื่อนตําแหนง

มากกวาพนักงานที่มีอายุการทํางานนอยกวา ซึ่งสงผลตอระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง

เทาน้ันในเร่ือง บริษัทมีความเปนธรรมในการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหนง และความพึงพอใจตอ

เงินเดือนที่ไดรับในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากคาครองชีพ คาใชจายตางๆใน

ปจจุบันสูงมากขึ้นกวาในอดีต รายไดที่ไดรับยังเทาเดิม และพนักงานสวนใหญเร่ิมตนมาจากฐาน
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เงนิเดือนนอยกวา 15,000 บาท ถึงแมจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นประจําป แตเมื่อเทียบเปนจํานวนเงิน

แลวก็ยังไมมากนัก จึงมีผลใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานดานผลตอบแทนในระดับปานกลาง 

 

3. ความผูกพันตอองคการ  

จากผลการวิจัย สรุปขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงาน เร่ือง ความผูกพันตอองคการ

พบวา พนักงานในบริษัทฯมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูงในทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความ

เชื่อมั่นและยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  ดานความเต็มใจและความพยายามอยาง

เต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  และดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกขององคการ โดย

หากพิจารณาผลการศึกษาจากระดับความคิดเห็นของพนักงานในรายดาน ไดแก ดานความเชื่อมั่น

และยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  สรุปวาพนักงาน สวนใหญใหความสาํคญัดาน

กฎระเบียบตางๆของบริษัทฯ ปฏิบัติไดไมยากเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.09 ซึ่งสอดคลองกับ

ระดับความคิดเห็นของพนักงานในดานการรับรูวัฒนธรรมองคการแบบราชการที่ใหความสําคัญ

ดานองคการมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยางชัดเจนเปนอันดับที่ 1 

อธิบายไดวา พนักงานในบริษัทฯ มีการรับรูวัฒนธรรมการบริหารแบบราชการ เปนผูตามที่ดี การ

สั่งการเปนไปตามลําดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ มี

ความรูสึกที่ดีตอองคการ ศรัทธาในตัวผูบริหาร และเชื่อมั่นวาองคกรจะนํามาเขาไปสูความสําเร็จได

สําหรับดานความเต็มใจและความพยายามอยางเต็มที่ในการทํางานเพื่อองคการ  สรุปวาพนักงาน

สวนใหญใหความสําคัญดานเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษัทฯ 

เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.38 ดานยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายให

เสร็จภายในเวลาที่กําหนดเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.24  อธิบายไดวา พนักงานในบริษัทฯมี

ความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง ทําใหมีความต้ังใจในการทํางาน รับผิดชอบตองานสูง พรอม

ทุมเทแรงกาย แรงใจและสติปญญา ยินยอม เสียสละเวลาสวนตัวเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายให

เสร็จภายในเวลาที่กําหนด เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ  และจากผลการวิจัยสรุปวาความ

พึงพอใจในงานดานผลตอบแทนจะอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน แตไมไดสงผลตอความผูกพันตอ

องคการที่ลดลง อาจเนื่องมาจากพนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจในงานดานอ่ืนๆโดยรวมอยูใน

ระดับสูงจึงไมไดสงผลตอระดับความผูกพันตอองคการ ไดแก พนักงานไดรับมอบหมายงานที่ตรง

กับความรูความสามารถทําใหไดใชความรูความสามารถไดเต็มที่ มีอิสระในการทํางาน มีความพึง

พอใจตอการปกครองบังคับบัญชา มีความสนิทสนมแบบครอบครัว ปรึกษาหารืองานกันในเร่ือง

ตางๆดวยความเขาใจจนเปนที่พอใจทั้งสองฝาย มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และความ

ศรัทธาในตัวผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯที่ดูแลความเปนอยู และสวัสดิการของพนักงานเมื่อ
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พนักงานไดรับความเดือดรอน และสาํหรับ ดานความปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิกของ

องคการ สรุปวาพนักงานสวนใหญใหความสาํคญั ตอความรูสึกภูมิใจและยินดีที่ไดทํางานในบริษัท

แหงน้ี เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.49 ดานบริษัทแหงน้ีเปนองคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางาน

ดวยเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.29 และดานความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของบริษัทแหงน้ีเปน

อันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.26  อธิบายไดวา พนักงานมีความสัมพันธที่เหนียวแนนตอบริษัทฯ ไม

คิดที่จะลาออกจากบริษัทฯ ถึงแมวาองคกรอ่ืนจะใหเร่ืองการเพิ่มเงินเดือน รายได หรือตําแหนง และ

ต้ังใจจะทํางานกับบริษัทฯน้ีจนเกษียณอายุ ไมวาองคการจะอยูในสภาวะใดก็ตาม  พนักงานจะ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอองคการ 

4. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

จากผลการวิจัย สรุปขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานเร่ือง พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

พบวา พนักงานในบริษัทฯมี พฤติกรรมการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุดใน 2 ดาน ไดแก ดาน

การเพิ่มผลผลิต และดานการขาดงาน  และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากในดานการ

ลาออกจากงาน อธิบายไดวา พนักงานบริษัทฯมี พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่สามารถสรางผลผลิต

ใหกับบริษัทฯบรรลุตามเปาหมายที่บริษัทฯตองการ มีการขาดงานและการลาออกจากงานอยูใน

ระดับนอยมาก อาจเน่ืองจากระดับความผูกพันตอองคการในทุกดานอยูในระดับสูง จึงสงผลตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

  

อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน 

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการ

แตกตางกนั ดังน้ี 

ผลการวิจัยที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงเปนยอมรับสมมติฐาน ไดแก 

1.1 พนักงานเพศชาย  มีการรับรูวฒันธรรมอ งคการมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากผูบริหารสวนใหญในบริษัท วิริยะประกันภัย เปนเพศชายและเปนผูที่

ทํางานกับบริษัทมายาวนาน จะเขาใจและรับรูวัฒนธรรมองคการไดมากกวาเพศหญิง เขาใจระบบ

การทํางาน คานิยมขององคการและมีภาวะความเปนผูนําสูง  

1.2 พนักงาน ที่มีสถานภาพสมรส  พบวา เปนกลุมที่มี การรับรูวัฒนธรรมองคการ มากกวา

กลุมที่มีสถานภาพโสด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากพนักงานที่สมรส แลวของ

บริษัท วิริยะประกันภัย สวนใหญมีอายุการทํางานมานานและรูจักองคกรดีมากกวาพนักงานกลุมที่
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ยังโสด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสกาวรัตน อินทุสมิต ( 2543) ที่ศึกษาการรับรูวัฒนธรรม

องคการ ความผูกพันตอองคการและความต้ังใจที่จะลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษาการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั มีการรับรูวัฒนธรรมองคการ

แตกตางกนั 

1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอ การรับรูวฒันธรรม องคการที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่

มีการรับรูวัฒนธรรมองคการ มากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และ

ปริญญาตรี  อธิบายไดวา กลุมพนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีการศึกษา

ระดับปวส./อนุปริญญา  เปนกลุมที่ ผูกพันกับบริษัทฯมายาวนานและเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ

เปนลําดับขั้นจนมาอยูในระดับตําแหนงหัวหนางานและผูบริหารของบริษัทฯ รูจักและเขาใจ

วัฒนธรรมองคกรอยางลึกซึ้ง จึงเปนกลุมที่มีการรับรูวัฒนธรรมองคการมากกวากลุมอ่ืนๆ 

  ผลการวิจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน ไดแก 

1.4 พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน  พบวาไมมีผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากองคการยังไมมีระบบการสื่อสารอยางเปนทางการ

และชัดเจนถึงคานิยม วัฒนธรรมองคการที่แทจริง เปนการรับรูเขาใจวัฒนธรรมองคการในแตละ

กลุมของตนเองมากกวาที่จะเปนวัฒนธรรมในภาพรวมขององคการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของสกาวรัตน อินทุสมิต ( 2543) พบวา อายุของพนักงานที่แตกตางกันไมมีผลตอการรับรู

วัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน 

1.5 พนักงานที่มี ตําแหนงงาน แตกตางกัน พบวาไมมี ผลตอการรับรูวัฒนธรรมองคการที่

ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากการรับรูวัฒนธรรมองคการยังเปนเร่ืองใน

ปจเจกบุคคล ไมใชการรับรูวัฒนธรรมองคการอยางเปนระบบ ดังนั้นระดับตําแหนงตางกัน จึงยังไม

มีผลการรับรูวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน 

1.6 พนักงานที่มี ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ ตางกัน  ไมมีผลตอการรับรูวฒันธรรม

องคการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  เน่ืองจากการรับรูวฒันธรรมองคการยงั

เปนเร่ืองในปจเจกบุคคล ไมใชการรับรูวัฒนธรรมองคการอยางเปนระบบ ดังนั้นระยะเวลาการ

ทํางานตางกัน จึงยังไมมีผลการรับรูวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน 

1.7 พนักงานที่มี รายไดตอเดือน ตางกัน  พบวาไม มีผลตอ การรับรูวัฒนธรรมองคการ ที่

แตกตางกนั  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เน่ืองจากการรับรูวัฒนธรรมองคการยังเปนเร่ือง

ในปจเจกบุคคล ไมใชการรับรูวัฒนธรรมองคการอยางเปนระบบ ดังน้ันรายไดตอเดือนซึ่งมี

ความสัมพันธกับระดับตําแหนงงาน จึงยังไมมีผลการรับรูวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน 
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2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน 

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในงาน

แตกตางกนั ดังน้ี 

พบวา ความ พึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  (มหาชน)  จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลในรายดาน สรุปวายอมรับตามสมมติฐานที่ต้ังไวในทุกดาน  ดังน้ี 

 

2.1 พนักงานเพศชาย มีความพึงพอใจในงานมากกวาเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 อาจเนื่องจากพนักงาน เพศชาย ไดรับโอกาสมากกวาในดานความกาวหนาในตําแหนง

ระดับผูบริหาร จึงมีความพึงพอใจในงานมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรสริน สกุล

โรจนประวัต ิ( 2541) ที่ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการและระดับความพึงพอใจในการทํางาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรเพศชาย มีความพึง

พอใจในการทํางานรวมทุกดานมากกวาเพศหญิง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรทิพย วอง

ประเสริฐ ( 2542) ไดศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของครูสอนวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัด

ชาง พบวา ครูเพศชาย มีระดับความพึงพอใจในงานสูงกวาเพศหญิงในดานความกาวหนาใน

ตําแหนง 

2.2 พนักงานกลุมที่มีอายุแตกตางกัน พบวามีผลตอความพึงพอใจในงานแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก อายุมากกวา 40 ป เปนกลุมที่มี ความพึงพอใจในงาน มากกวา

กลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป  อาจเนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากกวา 40 ปเปนกลุมที่ทํางานกับ

องคกรมายาวนานกวา กลุมที่มีอายุระหวาง 25-32 ป  สวนใหญอยูในตําแหนงหนาทีง่านระดับ

ผูบริหารและไดรับการสนับสนุนสวัสดิการที่ดีเสมือนหน่ึงเปนสมาชิกของครอบครัวและยังได

กาวหนาเติบโตในสายอาชีพตามลําดับขั้นตําแหนงงาน จึงมีความรูสึกพึงพอใจในงาน มากกวากลุม

ที่มีอายุระหวาง 25-32 ป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรสริน สกุลโรจนประวัติ ( 2541) พบวา 

บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงานแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรทิพย วองประเสริฐ ( 2542) ได

ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของครูสอนวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดชางโดยใชทฤษฎีความ

พึงพอใจของ Herzberg พบวา ครูที่มีอายุมากมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาครูที่

มีอายุนอย 

2.3 พนักงานกลุมที่มีสถานภาพแตกตางกัน พบวามีผลตอความพึงพอใจในงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก พนักงาน กลุมที่สมรสแลวเ ปนกลุมที่มี ความพึงพอใจ

ในงาน มากกวากลุมที่มีสถานภาพโสด  เนื่องจากกลุมที่สมรสแลวตองการความมั่นคงทางอาชีพ
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มากกวากลุมที่โสด ไมคิดจะเปลี่ยนงานและพนักงานที่สมรสแลวของบริษัท วิริยะประกันภัย สวน

ใหญมีอายุการทํางานมานาน ไดรับการดูแลและสนับสนุนจากบริษัทฯ อยางดีทําใหเกิดความพึง

พอใจในงานมากกวา เมื่อเทียบกับคนโสด ซึ่งยังมองหาโอกาสความกาวหนาและพรอมเปลี่ยนงาน

ใหม 

2.4 พนักงาน กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  พบวา มีผลตอ ความพึงพอใจในงาน

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา

เปนกลุมที่มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และ

ปริญญาตรี อาจเนื่องจากพนักงานใน กลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา เปนกลุมที่มีอายุการ

ทํางานยาวนานกวา กลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี ไดรับการ

สงเสริมใหกาวหนาในสายอาชีพเนื่องจากความจงรักภักดีตอองคกรและเมื่อมีความจําเปนหรือภาระ

เดือดรอนในครอบครัวจะไดรับการดูแลอยางดีจากผูบริหารที่อยูตําแหนงสูงกวา จึงเกิดความพึง

พอใจในงานมากกวา ซึ่งสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของวลี ต้ังสวัสด์ิตระกูล (2541) ศึกษาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน พบวา ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะ

ไดงานในระดับสงู และมกัมีความพึงพอใจในงานสูงดวย 

2.5 พนักงานกลุมที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน  พบวามีผลตอความพึงพอใจในงาน

แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมที่มี ระดับตําแหนงงานเปนเจาหนาที่

ระดับ 3/หัวหนาสวน  มีความพึงพอใจในงานมากกวากลุม ตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ระดับ 1-2 และกลุมผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่

ชํานาญการ มี ความพึงพอใจในงาน มากกวากลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนา

สวน  สามารถอธิบายไดวา พนักงานที่มีระดับตําแหนงงานสูงกวามีอายุการทํางานกับบริษัทฯ

มากกวา  และมีการสรางผลงานเปนที่ยอมรับจนไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ ที่เพิ่ม

มากขึ้นดวย  จึงมีความพึงพอใจในงานมากกวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงานนอยกวา  

2.6 พนักงานกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจใน

งานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัท

ฯ มากกวา 15 ปขึ้นไปมี ความพึงพอใจในงาน มากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน 3-5 ป และ 6-9 

ป  อธบิายไดวาพนักงานสวนใหญที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯมากกวา น้ันจะเปนพนักงานที่

มีระดับตําแหนงงานสูงกวาดวย และมีการสรางผลงานเปนที่ยอมรับจนไดรับคาตอบแทนและ

สวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ ที่เพิ่มมากขึ้น  จึงมีความพึงพอใจในงานมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

จันทรทิพย วองประเสริฐ ( 2542)ไดศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของครูสอนวิชาชีพ 
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วิทยาลัยสารพัดชาง พบวา ครูที่มีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจใน

การทํางานสูงกวาครูที่มีระยะเวลาการทํางานนัอยกวา 

2.7 พนักงานกลุมที่มีรายไดตอเดือน  แตกตางกันมีผลตอ ความพึงพอใจในงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มจํีานวน  1 คู ไดแก กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 

บาทขึ้นไปมี ความพึงพอใจในงาน มากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  อธิบาย

สรุปไดวา กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35 ,000 บาทเปนกลุมที่อยูในตําแหนงงานระดับผูบริหาร 

หมายถึงกลุมที่อยูใน ตําแหนงงานระดับผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา 

ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ ซึ่งทํางานกับบริษัทฯมายาวนาน มีการสรางผลงานเปนที่ยอมรับ

จนไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ยอมมีแรงจูงใจในการทํางาน และมี

ความพึงพอใจในงานมากกวาพนักงานที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา  

 

3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน 

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคการ

แตกตางกนั ดังน้ี 

พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลในรายดาน  สรุปวายอมรับตามสมมติฐานที่ต้ังไวในทุกดาน  ดังน้ี 

 

3.1 พนักงานเพศชายของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) มีความผูกพันตอองคการ

มากกวาเพศหญิง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ที่พบวา บุคลากรที่มีความ

แตกตางทางเพศจะมีความผูกพันที่แตกตางกัน โดยเพศชายจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวาเพศ

หญิง ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

3.2 พนักงานของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีอายุมากกวา 40 ป เปนกลุมที่มี 

ความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีอายุระหวาง  25- 32 ปสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Allen 

& Meyer (1990) ที่พบวา อายุและอายุงาน มีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 

เนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากนั้นมีทางเลือกในการหางานใหมนอย และจากประสบการณในการ

ทํางานมานานทําใหไมอยากปรับตัวในการเร่ิมตนกับงานใหม และมีความคาดหวังในตําแหนงงาน

ที่สูงขึ้นจากการลงทุนในองคการ  และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนันตชัย คงจันทร( 2529) 

พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลมีปจจัยหลายๆอยางมีความผูกพันตอองคการ เชน อายุ สถานภาพใน

การทํางาน สมาชิกขององคการที่มีอาวุโสทั้งอายุ และอายุการทํางาน จะมีความผูกพันตอองคการ

มากกวาผูที่มีอาวุโสนอยกวา  
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3.3 พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีสถานภาพสมรส จะมีความ

ผูกพันตอองคการมากกวา พนักงานที่มีสถานภาพโสด  อธิบายสรุปไดวา   พนักงานของบริษัทวิริยะ

ประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่สมรสแลว ตองการความมั่นคงในอาชีพมากกวา มีภาระทางครอบครัว

มาก ไมคิดที่จะเปลี่ยนงาน ซึ่งตางจากพนักงานที่มีสถานภาพโสด อาจมีภาระทางครอบครัวนอย

กวา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจุรีพร กาญจนการุณ( 2536 ) พบวา ขาราชการที่สมรสแลวจะมี

ความผูกพันตอองคการสูงกวาขาราชการที่เปนโสด เพราะขาราชการที่สมรสแลวตองการความ

มั่นคงทางอาชีพมากกวาขาราชการที่เปนโสด โดย 

3.4 พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีการศึกษาระดับปวส./

อนุปริญญา  เปนกลุมที่มีความผูกพัน ตอองคการมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ ปวช.และปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Akroyd, Jackowski and Legg( 2007) 

ที่พบวา คนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวา โดยอธิบายสรุปไดวา   

พนักงานที่จบการศึกษา ระดับปวส./อนุปริญญา  เปนพนักงานที่มีอายุการทํางานกับบริษัทฯมา

ยาวนาน ไมคิดเปลี่ยนงาน แตกตางจากพนักงานที่จบปริญญาตรี มักจะมองหาโอกาสในการหางาน

ใหม ไดมากกวา จึงมีความผูกพันตอองคการนอยกวาและพนักงาน ที่จบการศึกษาระดับปวส./

อนุปริญญา  เปนกลุมที่มีความผูกพัน ตอองคการมากกวาพนักงานที่จบ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ ปวช  ซึ่งขัดแยงกับผลงานวิจัยของ อนันตชัย คงจันทร( 2529) พบวา บุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาสูงกวามักจะมีความผูกพันตอองคการนอย 

 3.5 พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่

ระดับ 3/หัวหนาสวนและผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย 

เจาหนาที่ชํานาญการ มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ระดับ 1-2   สามารถอธิบายไดวาตําแหนงงานในระดับที่สูงกวา มีความสัมพันธโดยตรงกับ

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ และรายไดตอเดือน น่ันคือ เจาหนาที่ระดับ 3/หัวหนาสวนและ

ผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ  มี

ระยะเวลาการทํางานในบริษัท ฯยาวนานกวาและรายไดตอเดือนทีส่งูกวา ตําแหนงงานระดับ

เจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2  ยอมเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากกวาโดย พยายามทุมเท

ความสามารถในกา รทํางานใหประสบความสําเร็จ  และมีความรูสึกวาภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานที่

บริษัทฯ จึงไมอยากจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานไปที่อ่ืน  

3.6 พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

มากกวา 15 ปขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป, 3-5 

ป และ 6-9 ป โดยอธิบายสรุปไดวา พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) มีระยะเวลา
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การทํางานในบริษัท ฯยาวนานกวา จะมีความรูสึกวา  องคกรเปนสวนหน่ึงของชีวิต  ที่เราจะตอง

พยายามทุมเทความสามารถในกา รทํางานใหประสบความสําเร็จ  และมีความรูสึกวาภาคภูมิใจที่ได

ปฏิบัติงานทีบ่ริษัทฯ จึงไมอยากจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานไปที่อ่ืน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  จารุ 

ฉ่ําชูศรี (2547) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคการของพนักงาน  บริษัท เทท โมบาย 

เรดิโอ จํากัด พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน  ตางกันมีความผูกพันตอองคก ารดานการ

ยอมรับเปาหมายองคก าร ดานความเต็มใจและใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน  และ

ดานความตองการรักษาความเปนสมาชิกขององคก ารตางกัน  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

Buchanan (1974) พบวา ตัวแปรลักษณะสวนบุคคลที่เปนตัวทํานายที่ดีที่สุดถึงระดับความผูกพันตอ

องคการ คือ ระยะเวลาในการทํางานใหกับองคการ กลาวคือ ยิ่งสมาชิกในองคการมีอายุงานมาก ก็

ยิ่งมีความผูกพันตอองคการมากขึ้นดวย 

3.7 พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 

บาทขึ้นไปมีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  โดย

อธิบายไดวา   พนักงานของบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  ที่มีรายไดตอเดือนสูงจะมี

ความสัมพันธที่เกี่ยวพันโดยตรงกับตําแหนงงานและ ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ ที่สูงเชนกัน 

กลาวคือ พนักงานที่มีรายได ตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไป  จะอยูใน ตําแหนงงาน ในระดับ

ผูชวยผูจัดการ/ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ  และมี

ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯสวนใหญ 10- 15 ปและมากกวา 15 ป ขึ้นไป ยกเวนเฉพาะบางกรณี

ที่ตกลงจางคนนอกเขามาในตําแหนงผูบริหารจะมีอายุงานนอยกวาผูบริหารรุนเกาที่เติบโตมา

ภายในองคกร ซึ่งอธิบายสรุปจากผลวิจัย ไดวาพนักงานรายไดตอเดือนสูงจะอยูในตําแหนงผูบริหาร

ระดับสูง ซึ่งทํางานกับบริษัทฯมายาวนาน ทําใหเกิด การลงทุนในองค กรขึ้นซึ่งอาจเปนเวลา  กําลัง

กาย สติปญญา  หรือกําลังใจที่ใหกับองคกร  ซึ่งเมื่อพนักงานไดลงทุนไปกับองคกร  พนักงานก็

คาดหวังผลประโยชนที่จะไดรับจากองคกรในระดับที่เขารูสึกวาคุมคา  ซึ่งเปนแรงผลักดัน ให

พนักงานกลุมน้ีเขามีความรูสึกผูกพันและยังคงอยูภายในองคกรตอไปมากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวา

หรือเทากับ 15,000 บาท 

อธิบายสรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลในทุกดานมีความสัมพันธที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคการซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนพวรรณ เลาเกร็จ( 2552) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดาน 

ปจจัยลักษณะงาน และปจจัยประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

ในกรณีศึกษาของบริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด(มหาชน)  นอกจากนี้ความผูกพันตอองคการยังมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอีกดวย และกลุมที่มีความผูกพันตอองคการ เพราะมีการรับรู

วัฒนธรรมองคการ และเกิดความเชื่อมั่นตอเปาหมายและคานิยมขององคการ จึงเต็มใจที่จะใชความ
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พยายามในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ต้ังไว

สอดคลองกับแนวความคิดของ Steers et al (1991:79) อธิบายวา ความผูกพันตอองคการเปน

ลักษณะที่แสดงออกของบุคคลที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของดวยกับองคการ ซึ่งมีคุณลักษณะ 3 

ประการคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความเต็มใจที่จะใชความ

พยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ ความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิก

ขององคการตอไป ความผูกพันยังแสดงออกมาทางความจงรักภักดีตอองคการ เปนสิ่งที่บุคคล

กระทําตองานของตนอยางเต็มที่เพื่อชวยใหการบรรลุซึ่งผลสําเร็จขององคการมีความมั่นคงตอไป 

 

4. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนงงาน  
ระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ  และรายไดตอเดือน  แตกตางกันมีผล ตอพฤติกรรมการปฎิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) แตกตางกัน ดังน้ี 

พบวา พฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดผลการวิจัยที่แตกตางกันรายดาน ดังน้ี 

ผลการวิจัยที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จึงเปนยอมรับสมมติฐาน ไดแก 

4.1 พนักงาน เพศชาย ของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง สามารถอธิบายไดวา พนักงานเพศชายมีความตองการความสําเร็จ  

(Need for Achievement) ตามทฤษฎีความตองการที่แสวงหาของแมคเคลแลนด  (McClelland’s 

acquired-needs’theory) มากกวาพนักงานเพศหญิง ดังนั้น จึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มากกวา 

ตองการเปนผูนําที่ดูแลครอบครัวตอไป จึงมีความทุมเทความพยายามในการเพิ่มผลผลิต หรือสราง

ผลงานเพื่อแสวงหาโอกาสความกาวหนาในงานที่ดีกวา  

4.2 พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และกลุมที่มี

การศีกษาระดับปวส./อนุปริญญา และกลุมที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาเปนกลุมที่มี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ นุชรา โพธิ์งาม (2549) ที่พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในการทํางานสูงกวา  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

และพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สามารถอธิบายไดวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่

ตางกันยอมมีผลตอการเรียนรู การตัดสินใจในการแกไขปญหาที่แตกตางกัน พนักงานที่มีระดับ

การศึกษาสูงกวา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่จะแสวงหางานที่เหมาะสมกับตัวเอง จะมีพฤติกรรม

ดานการลาออกจากงานคอนขางสูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา และในพฤติกรรมดาน
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ความพึงพอใจในการทํางานเชนกัน พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวามักจะไดรับคาตอบแทนและ

สิ่งจูงใจในการทํางานมากกวา ทําใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวาดวย 

4.3 พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีตําแหนงงานผูชวยผูจัดการ/

ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการแผนก ผูจัดการสาขา ผูจัดการศูนย เจาหนาที่ชํานาญการ และระดับเจาหนาที่

ระดับ 3/หัวหนาสวนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมตําแหนงงานระดับเจาหนาที่

ปฏิบัติการระดับ 1-2 สามารถอธิบายไดวา ตําแหนงงานในระดับที่สูงขึ้นจะสอดคลองกับ ระยะเวลา

การทํางานในบริษัทฯ ที่มากกวาพนักงานที่มีตําแหนงงานนอยกวา ซึ่ง การทํางานในบริษัท ฯที่

ยาวนานกวาจะมีความรูสึกวา องคกรเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่เราจะตองพยายามทุมเทความสามารถ

ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ  และมีความรูสึกวาภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานที่ บริษัทฯ ดังน้ัน

พนักงานตําแหนงงานในระดับทีส่งูกวามีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวาตําแหนงงานที่นอยกวา 

4.4 พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีระยะเวลาการทํางานในบริษัทฯ 

มากกวา 15 ปขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป 

และ 3-5 ป และ พนักงานกลุมทีมีระยะเวลาการทํางาน 10-15 ป มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวา

กลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน 3-5 ป  สามารถอธิบายไดวา พนักงาน ที่มีระยะเวลาการทํางานใน

บริษัทฯ ยาวนานกวา ยอมมีพฤติกรรมการทํางานดานการลาออกจากงานนอยกวา และ มี

ความสัมพันธกับการขาดงานในเชิงลบ 

4.5 พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000

บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  และ 

กลุมที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 35,000 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมากกวากลุมที่ มี

รายได 20,001-25,000 บาท สามารถอธิบายได พนักงานที่มีรายไดตอเดือนสูงกวา ยอมมีแรงจูงใจ

ในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการทํางาน

ดานความพึงพอใจในการทํางานและการเพิ่มผลผลิต 

 

ผลการวิจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน ไดแก 

4.6 อายุของพนักงาน ที่แตกตางกนั  เปนปจจัยที่ ไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิบาย

ไดวา   ยังขาดระบบการจูงใจพนักงานที่ชัดเจนและเปนธรรมโดยเฉพาะในเร่ืองการประเมินผลงาน

การปรับเลื่อนตําแหนงและคาตอบแทนที่ไมไดจูงใจพนักงานใหเกิดความพยายามในการสราง

ผลงานและพัฒนาตนเอง ทําใหปจจัยเร่ืองอายุของพนักงาน ไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

กลาวคือ แมพนักงาน ผูที่มีอายุมากจะทํางานสุขุมมากกวาผูที่มีอายุนอย แตผลผลิตของงานไมได
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แตกตางจากผูที่มีอายุนอย ซึ่งขัดแยงจากความเชื่อเดิมของคนสวนใหญ นอกจากน้ี ยังพบวา ผูที่มี

อายุมากมีโอกาสขาดงานดวยเหตุจําเปนที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสวนใหญเปน ปญหาสุขภาพมากกวาผู

ที่มีอายุนอย สวนผูที่มีอายุนอย มีโอกาสขาดงานจากสาเหตุที่ไมจําเปนหรือสามารถหลีกเลี่ยงได

มากกวาผูที่มีอายุมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Stephen P.Robbins & Timothy A. Judge 

( 2007) ที่พบวา อายุที่มากนอยแตกตางกัน มีผลผลิตของงานไมไดแตกตางกัน 

4.7 สถานภาพ สมรส ของพนักงาน ที่แตก ตางกัน  เปนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  สามารถอธิบายไดวา ไมวาจะเปนพนักงานโสดหรือสมรสแลว มีความพึงพอใจในงานไม

แตกตางกัน จึงไมมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เนื่องจากระบบและวัฒนธรรมการบริหารงาน

ของบริษัทฯในปจจุบัน ยังสนับสนุนเพียงแคปจจัยค้ําจุน ตาม ทฤษฎี  2 ปจจัยของเฮอรซเบริก  

(Herzberg’ two-factor theory) ที่เพียง แตปองกันไมใหผลผลิตลดลง  และบริษัทฯยังไมไดสราง

ปจจัยการจูงใจที่ชัดเจน ซึ่งเปนปจจัยจูงใจภายในที่สงผลทางบวกตอแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานในแตละบุคคล ทําใหคนชอบและรักงาน คือ  โอกาสเจริญเติบโต   ลักษณะงาน   

ความสําเร็จ การยกยองชมเชย เปนตน 

อธิบายสรุปไดวา กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป หรือ 3-5 ป เปนกลุมที่ยังไมมี

การรับรูวัฒนธรรมองคการดีพอ จึงมีความผูกพันตอองคการ และมีความพึงพอใจในงานนอย และ

อาจมีแนวโนมในการลาออกจากงานได  สอดคลองกับ นเรศ ภูโคกสูง  (2541 : 7) มคีวามเห็นวา  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกที่มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีตอการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการในปจจัยตางๆ  ในการปฏิบัติงาน  ถา

บุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในทางบวก  จะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน   มีการเสียสละ  อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาใหแกงานมาก  ตรงกันขามถา

บุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติที่มีตอการปฏิบัติงานในทางลบ  จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจแกงาน  

ทําใหไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี

เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลไมคงที่แนนอน  อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตาม

กาลเวลาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ฉะน้ัน ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  เพื่อที่จะไดทําการแกไขปรับปรุงบทบาทหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานใหเอ้ือหรือสนองตอบตอความตองการของบุคลากร  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและ

กระตุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใชพลังปฏิบัติงาน  ทําใหองคกรเกิดความเจริญและ

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  และ จุรีพร (2536) ไดทํา การวิจัย  พบวาตัวแปรที่

สามารถทํานายแนวโนมการลาออกจากองคการได เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ความพึงพอใจใน
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งานโดยรวม  ความพึงพอใจในงานดานความมั่นคง   ความพึงพอใจในงานดานมิตรสัมพันธ  และ

ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา 

 

5. ปจจัย การรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ 

สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษา ชี้ประเด็นที่นาสนใจไปที่ความผูกพันตอองคการ มีอิทธิพลในการทํานายเ ชิง

บวกมากที่สุดตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในทกุดาน ของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

(มหาชน)  จึงอธิบาย ไดวาการรับรูวัฒนธรรมองคการ และความพึงพอใจในงาน  ไมสงผลตอ

พฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงาน  ดังน้ันหากมีการ สงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันตอ

องคการเพิ่มมากขึ้น  จะสงผลใหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย 

จํากัด(มหาชน) เพิ่มในระดับ ที่สูงมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประพิณพร  ขจรบุญ 

(2546) พบวา  พฤติกรรมการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคก ารอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 หมายถึงวาครูที่มีพฤติกรรมในการทํางานสูงก็จะมีความผูกพันตอ

องคการสูงตามไปดวย สวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานและความผูกพันตอองคกรของครู

ที่มีความพึงพอใจในงานตางกัน พบวา ครูที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีพฤติกรรมการทํางานสูงกวา

ครูที่มีความพึงพอใจในงานตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งอธิบายไดวา ขาราชการครูที่

มีความพึงพอใจในงานแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกันออกไป  และในทาง

เดียวกนั ครูที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีความผูกพันตอองคกรสูงกวาครูที่มีความพึงพอใจในงาน

ตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จึงสามารถอธิบายสรุปงานวิจัยคร้ังน้ีไดวา การรับรู

วัฒนธรรมองคการ ไมมีอิทธิพลทํานายที่สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานในทุกดานของพนักงาน

บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)   แตความพึงพอใจในงาน สามารถมีอิทธิพลทํานายที่สงผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานในบางดาน ไดแก พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิตและ

พฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการการลาออกจากงาน 

5.1 ดานพฤติกรรมการปฎิบัติงานโดยรวม- จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา หากพิจารณา

ความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวม พบวามีเพียงความผูกพัน

ตอองคการเทาน้ันที่มีอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุดที่ระดับ .531 อธิบายสรุปไดใน 2 ประเด็นดังน้ี คือ 

ประเด็นแรก คือ การรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) ไม

สงผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานในทุกดาน สามารถอธิบายไดวา พนักงานสวนใหญในองคการยงั

ตระหนักรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการไมลึกซึ้งและไมเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานดีพอ ซึ่งอาจ

พบไดจากกลุมที่มีตําแหนงงานระดับเจาหนาที่ปฏิบัติการระดับ 1-2 ที่มีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวาหรือ
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เทากับ 15,000 บาท จึงเกิดการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองคการที่ไดเรียนรูจากภายนอก สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ อัมพร วังขจรวัฒิศักด์ิ  (2532) พบวา วัฒนธรรมเปนตัวแปรอิสระตัวหน่ึงที่ยู

ภายนอกองคการ  ซึ่งสมาชิกจะเปนผูนําเขามาสูองคการ  โดยจะแสดงออกมาใหเห็นความแตกตาง  

และความคลายคลึงของแตละบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ทัศนคติและการกระทํา  และ

ประเด็นที่สอง คือ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) สงผล

ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานในบางดานเทาน้ัน ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดานการเพิ่มผลผลิต

และพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการลาออกจากงาน ซึ่ง สามารถอธิบายไดวา พนักงานสวนหน่ึง

อาจยังไมมีความรูความเขาใจในลักษณะงาน และมีความเห็นวาผลตอบแทนที่ไดรับยังไมคุมกับงาน

ที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดแนวโนมในการลาออกจากงานไดงาย สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของจุรีพร (2536) ไดทําการวิจัย  พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายแนวโนมการลาออกจาก

องคการได เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวม  ความพึงพอใจในงานดาน

ความมั่นคง  ความพึงพอใจในงานดานมิตรสัมพันธ และความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา 

5.2 ดานการเพิ่มผลผลิต- จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  ความพึงพอใจในงาน และ

ความผูกพันตอองคการเทาน้ันที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิต โดย

ความผูกพันตอองคการมีอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุด คือ  .474 และจากผลสรุปขอมูลระดับความ

คิดเห็นรายขอของพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการเพิ่มผลผลิต พบวาใหคาความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด 3 ดาน ไดแกดานการทํางานตองอาศัยความต้ังใจจริงเปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.50 

ดานการปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็วและเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไวเปนอันดับ

ที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.30 และดานการปรับปรุงวิธีการทํางาน เพื่อใหงานที่ทําอยู มีคุณภาพมากขึ้น

เปนอันดับที่ 3 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.28  สามารถอธิบายสรุปไดวา พนักงานสวนใหญมีความต้ังใจจริง

ในการทํางานและคํานึงถึงเปาหมายของงานเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวิธีการทํางาน

เพื่อใหงานมีคุณภาพมากขึ้น แสดงวาใหความสนใจในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ

เสนาะ ติเยาว (2543) สรุปวา ปจจัยที่ทําใหเกิดผลผลิตสูง เกิดขึ้นจากองคประกอบหลายประการ 
อาทิเชน การบริหารงานที่ดี การปรับปรุงวิธีการทํางานใหเหมาะสม ตลอดจนการนําเอาความรู 
ความสามารถ ของพนักงานมาปฏิบัติจนเกิดเปนความชํานาญ ซึ่งปจจัยเหลาน้ียอมกอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเพิ่มผลผลิต และจากแนวคดิของ Angle & Peery (1981, p.21 ) 

พบวา ความผูกพันในองคการเปนรูปแบบพฤติกรรมองคการแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิผลขององคการ  หากวาบุคลากรยังขาดความรูสึกผูกพันตอองคการ ผลที่ตามมายอมก็ให

เกิดความสูญเสียตอองคการในรูปแบบตางๆสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของบุคลากร การลดลง

ของผลผลิตและทําใหภาพพจนขององคการเสีย 
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5.3 ดานการขาดงาน- จากผลการวิเคราะหขอมูล มีเพียงความผูกพันตอองคการเทาน้ันที่มี

อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการขาดงาน คือ .316  และผลสรุปขอมูลระดับ

ความคิดเห็นรายขอของความผูกพันตอองคการในดานความเต็มใจและพยายามอยางเต็มที่ในการ

ทํางานเพื่อองคการ พบวาใหคาความสําคัญกับความเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อ

ความสําเร็จของบริษัทฯ เปนอันดับที่ 1 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.38 ดานยนิดีเสยีสละเวลาสวนตัวเพือ่

ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดเปนอันดับที่ 2 ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.24 ซึ่ง

อธิบายไดวา พนักงานมีพฤติกรรมการปฎิบัติงานที่ดีในดานการขาดงาน มีความรับผิดชอบตองาน

และทํางานอยางเต็มที่เพื่อองคการ โดยไมหาโอกาสลางานและยังรับผิดชอบตอการแจงการขาดงาน

ใหแกผูบังคับบัญชาทราบลวงหนาและ เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้น ก็จะสงผลให

มีพฤติกรรมในการขาดงานลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Angle & Peery(1981, p.21 ) พบวา ความสูญเสีย

ดังกลาว อาจอยูในรูปการ ขาดงาน การ ลาออกจากงานของบุคลากรในอัตราที่สูงมากขึ้น ทําใหการ

ทํางานขาดความตอเนื่อง สูญเสียทรัพยากรทั้งเวลาและเงินทองในการคัดเลือกและฝกอบรมผูที่เขา

มาใหม  

5.4 ดานการลาออกจากงาน – จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจในงาน และ

ความผูกพันตอองคการสามารถมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานดานการลาออก

จากงานของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)  โดยความผูกพันตอองคการมีอิทธิพล

เชิงบวกมากที่สุด คือ  .446 ซึ่งอธิบายไดวา เมื่อมีปจจัยความพึงพอใจในงาน เพิ่มมากขึ้น และเกิด

การยอมรับ ก็จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น จึงทําใหพฤติกรรมการลาออกจาก

งานลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม  (2550, หนา 95)สภาพแวดลอมภายใน

องคการที่เราเรียกวา “วัฒนธรรมองคการ” นับเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนสงเสริมการ

บริหารงานขององคการประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว เปนเอกลักษณเฉพาะของแต

ละองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมของ

พนักงาน เกิดจากพนักงานภายในองคการรวมกันสรางขึ้นมา ยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมาเปน

เวลานาน กลายเปนรากฐานของระบบการบริหารและมีการประมาณการวา ภายใตวัฒนธรรม

องคการที่เขมแข็ง จะเปนผลใหพนักงานในองคการทุมเทการทํางานเพิ่มมากขึ้นอีก 1-2 ชั่วโมงใน 1 

วัน และยังชวยลดอัตราการลาออกของพนักงาน และ เพิ่มความทุมเทในการทํางานดวยความเต็มใจ 

เกิดจากพนักงานรูสึกผูกพันตอองคการ 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลในการทํานายของปจจัยการรับรูวฒันธรรมองคการ ความ

พึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคการที่มีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

วิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน)  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสิ่งที่ไดจากการศึกษาวิจัย  ดังน้ี 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัยคร้ังน้ี 

1. ควรมีการสงเสริมใหมีการรับรูวัฒนธรรมองคการชัดเจนมากขึ้น โดยตอง สื่อสารในเร่ือง

วัฒนธรรมองคการที่แทจริงอยางเปนระบบดวยการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อ

คนหาวัฒนธรรมหรือคานิยมหลักที่แทจริงของบริษัทฯ แลวผูบริหารนํามาพิจารณาและสรุปเปน

วัฒนธรรมของบริษัทฯเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธภายในองคการใหพนักงานที่เขาใหม รวมถึง

พนักงานทั้งหมด ใหมีความรูและความเขาใจตอวัฒนธรรมองคการของบริษัทฯ โดยใชชองทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย  ไดแก การปฐมนิเทศเบื้องตนในเร่ืองวัฒนธรรมองคการที่พนักงานควรรู 

เพื่อใหพนักงานเกิดการรับรูวาองคการของตนเองมีลักษณะงานอยางไร มีเปาหมายอยางไร  จัดทํา

สื่อที่เปนรูปธรรมเชน ปายประกาศ หนังสือ แผนพับ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมองคการ เปนตน การ

ประกวดพนักงานดีเดนดานการมสีวนรวมในงาน  การประกาศยกยองหรือใหรางวัลแกพนักงานที่

ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการเพื่อเปนแบบอยางและแรงจูงใจใหแก

พนักงานคนอ่ืน สงเสริมการฝกอบรมใหพนักงานทํางานเปนทีมมากขึ้นเพื่อชวยใหพนักงานที่

ทํางานแตกตางกัน สามารถเขาใจระบบงาน คานิยมการทํางานรวมกันในแนวทางที่สอดคลองกับ

เปาหมายขององคการ ที่จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น และทําใหพฤติกรรมการ

ลาออกจากงานลดนอยลง  

2. ควรมกีารผลกัดันใหนาํระบบการพฒันาดวย Competency มาเชื่อมโยงกับการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนอยางเหมาะสมเพียงพอตอการดํารงชี วิตในปจจุบัน  

รวมถึงสรางความ ชัดเจน และยุติธรรมที่สามารถจูงใจพนักงานไดมากขึ้น  และอาจทําแบบสํารวจ

ความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทฯตอไป  

3. ควรสนับสนุนและสงเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและเปนที่ยอมรับ

เพิ่มมากขึ้น โดยสํารวจดูวามีวิธีการไหนที่บริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการบาง หลังจากน้ันนํามา

วิเคราะหและวางแผนรวมกันเพื่อพิจารณาวามีวิธีการไหนที่สามารถนํามาปรับใชไดอยางสอดคลอง

กับลักษณะขององคกร รวมทั้งเผยแพรใหพนักงานไดรับทราบรูปแบบวิธีการดังกลาวกอนนํามาใช

จริงในองคกร อาทิ  การวางแผนและ กําหนดนโยบายการบริหารจัดการ คนเกง Talent Management   
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โดยคัดเลือกคนเกงในแตละหนวยงาน เขาโครงการพัฒนาพนักงานดาวเดนของบริษัทฯ เพื่อเตรียม

จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน โดยเฉพาะตําแหนงระดับผูบริหารระดับสูง ที่กําลังใกลระยะเวลา

เกษียณอายุงานแลว เปนปจจัยจูงใจพนักงาน ใหเกิดความพึงพอใจในงาน  ซึ่งยอมสงผลตอความ

ผูกพันองคการที่มากขึ้นดวย  

4. ควรใหความสนใจในประเด็นของความแตกตางระหวางบุคคลใหมากกวาที่เปนอยู 

เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล จะสงผลใหบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอ

องคการ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ควรเปดโอกาสใหพนักงานในทุกๆระดับไดมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน การเสนอแนวทางแกไขหรือปรับปรุง

กระบวนการทํางานอยางเปนระบบมากขึ้น ดังนั้นการที่ผูบริหารสามารถเขาใจความรูสึก ทัศนคติ

และคานิยมของพนักงานแลว ยอมทําใหสามารถบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคคล

เหลานั้นใหสามารถทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิผล 

 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดศึกษากับพนักงานในบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน)

เพียงแหงเดียว ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยในบริษัทประกันภัย อ่ืนๆ ซึ่งเปน

กลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อใหเกิดองคความรูที่ครอบคลุม นําไปใชประโยชนไดมากขึ้น และเพิ่มความ

นาเชื่อถือในผลงานวิจัยมากขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ

ศึกษาตัวแปรตางๆในงานวิจัยคร้ังนี้ใหลึกลงไปในรายละเอียดและยังสามารถคนหาตัวแปรคุณภาพ

อ่ืนๆที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการปฎิบัติงานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน บรรยากาศองคการ 

ภาวะผูนํา ทัศนคติ ความคลุมเครือในบทบาท เปนตน 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม

ในการปฏิบัติงานของตัวแทนขายประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายการบริหารจัดการงานตัวแทนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานเชิงบวก และความพึงพอใจใน

งานซึ่งสงผลตอความผูกพันตอองคการและผลการปฏิบัติงานใหมีมากยิ่งขึ้นตอไป 

4. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลาออกจากงานของพนักงานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคการตอไปเพราะเมื่อมี

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ASEAN หลังป พ.ศ. 2558 จะสงผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานอยาง

เสรีมากยิ่งขึ้น การโยกยายงานและการแสวงหาลูทางออกไปทํางานที่บริษัทอ่ืนๆอาจมีมากยิ่งขึ้น 
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5. ในการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ควรพิจารณาในประเด็นของอํานาจและการเมืองใน

องคกร  อิทธิพลของกลุม พฤติกรรมกลุม ความขัดแยงระหวางหนวยงาน เพิ่มเติม เน่ืองจากเปน

ปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโดยตรง 
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แบบสอบถาม 

อิทธิพลในการทํานายของการรับรูวัฒนธรรมองคการ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ

องคการท่ีมีตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน :  

กรณีศึกษา ของบริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน) 

คําชี้แจง  

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด  

1. แบบสอบถามนี ้ประกอบดวยเน้ือหาท้ังหมด 5 สวน 

    สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

    สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

    สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน  

    สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

    สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

 

2.การตอบแบบสอบถาม 

    กรุณาตอบในสิ่งที่ตรงกับความเปนจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ซึ่ง

ขอมูลที่ไดรับจากทานจะนําไปใชประโยชนในการทําวิจัยดานวิชาการเทานั้น ผูวิจัย จึงใครขอ

ความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถามทุกขอคําถามอยางตรงไปตรงมา โดยไมตองระบุชื่อของ

ทานลงในแบบสอบถาม และคําตอบของทานจะถือเปนความลับ จะไมมีผลใดๆกับทานทั้งสิ้น  

     ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 

 

     ขอแสดงความนับถือ  

      

                            ไพสิทธิ์  กอสงาลักษณ  

    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  

                   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ 

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (   ) หรือ เติมคําตอบที่ตรงกับทานมากที่สุด 

1. เพศ 

(   ) 1) ชาย      (   ) 2 ) หญิง 

 

2. อายุ 

(   ) 1) นอยกวา 25 ป      (   ) 2) 25-32 ป 

(   ) 3) 33-40 ป     (   ) 4) มากกวา 40 ป ขึ้นไป 

 

3. สถานภาพสมรสของทาน 

(   ) 1) โสด     (   ) 2) สมรส  

 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน 

(   ) 1) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.     (   ) 2)  ปวส. หรืออนุปริญญาตรี 

(   ) 3) ปริญญาตรี     (   ) 4)  สูงกวาปริญญาตรี 

 

5. ระดับตําแหนงงาน 

 (   ) 1)   เจาหนาที่ปฎิบัติการระดับ 1, 2       (   ) 2) เจาหนาที่ระดับ 3 / หัวหนาสวน  

 (   )  3)  ผูชวยผูจัดการฝาย / ผูเชี่ยวชาญ และระดับผูจัดการแผนก / ผูจัดการสาขา / 

              ผูจัดการศูนยฯ / เจาหนาที่ชํานาญการ     

 

6. ระยะเวลาการทํางานในบริษัท 

(   ) 1) นอยกวา 3 ป      (   ) 2) 3-5 ป  

(   ) 3) 6-9 ป     (   ) 4) 10-15 ป  

(   ) 5) มากกวา 15 ปขึ้นไป 

7. รายไดตอเดือนของทาน 

(   ) 1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท  (   ) 2) 1 5,001-20,000 บาท 

(   ) 3) 20,001- 25,000 บาท    (   ) 4) 25,001-30,000 บาท 

(   ) 5) 30,001-35,000 บาท  (   ) 6) มากกวา 35,000 บาท ขึ้นไป 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย   /  ลงในชองวาง         ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

ขอคําถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5 4 3 2 1 

1. องคการของทานสงเสริมใหพนักงานเกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธที่ดีตอ

กันดวยความจริงใจ 

     

2. องคการของทานสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีความรัก หวงใยตอกันและผูกพัน

กับเพ่ือนรวมงานเหมือนญาติมิตร 

     

3. พนักงานทุกคนไมถือยศศักดิ์หรือสถานภาพตําแหนงเขาหากันในขณะ

ปฏิบัติงาน 

     

4.พนักงานในองคการมีการถายทอดประสบการณความรูระหวางกัน      

5. ทานไมมคีวามรูสึกผูกพันกับทั้งองคการและเพ่ือนรวมงาน*      

6. องคการของทานใหอิสระเสรีการคิดริเริ่มส่ิงใหมๆในการทํางาน เพ่ือเกิด

ความกาวหนาในหนวยงาน 

     

7. องคการของทาน ไมใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือแสวงหาส่ิงใหมๆเพ่ือมา

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน* 

     

8. องคการของทานมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกระตุนและสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม 

     

9. องคการของทานใหความใสใจกับผลงานและความกาวหนาของพนกังาน      

10.องคการของทานมีการแจงกฏระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานตางๆไวอยาง

ชัดเจน 

     

11.องคการของทานมีขั้นตอนในการติดตอประสานงานระหวางกันอยางเปน

ทางการ 

     

12.พนักงานในองคการเปนผูตามที่ดี และใสใจในตามระเบียบขั้นตอนตางๆ      

13. การปฏบิตังิานหรอืการแกไขปญหาตางๆในองคการ พนกังานมักทาํตาม

ขั้นตอนที่ถูกกําหนด 
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ขอคําถาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5 4 3 2 1 

14.องคการของทานมีระบบการแขงขันในการทํางานโดยเนนที่ผลสําเร็จของงาน      

15.ถึงแมทานจะทํางานสําเร็จตามเปาหมาย หรือมีผลงานโดดเดนเหนือผูอ่ืน ทานก็

ไมไดรับการยอมรับหรือไดผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น* 

     

16.พนักงานแตละคน ตองใชความคิดริเริ่มในการทํางานสูง      

17.องคการของทานมุงเนนการสรางผลงานที่ประหยัด มีคุณภาพ และสรางความ

พึงพอใจใหแกลูกคา 

     

 

 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง          ทีต่รงกับระดบัความพึงพอใจและความคดิเหน็ของทานมาก

ที่สุด 

 

 

 

ขอคําถาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5 4 3 2 1 

1.งานที่ทานไดรับมอบหมายตรงกับความรู ความสามารถที่ทานมีอยู    

 

  

2.งานที่ทานไดรับทําใหทานไดใชความคิดสรางสรรค และความรูความสามารถ

อยางเตม็ที่ 

     

3.ทานคิดวางานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่สําคัญและมีคุณคาตอบริษัท      
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                                                ขอคําถาม      

 

 

 

 

 

    

5 4 3 2 1 

4. จากลักษณะงานของทาน ทานพึงพอใจและสามารถปฏบิตังิานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

5.ทานเหน็วา ตวัทานมีโอกาสการพัฒนาศกัยภาพ ความสามารถของตนเอง และ

โอกาสกาวหนาในการทาํงานกับบรษิทันี้ 

     

6.ทานพึงพอใจตอโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถที่ทานไดรับจาก

บริษัท 

     

7.ทานพึงพอใจในระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกับการพิจารณา ปรับเล่ือนตําแหนง

พนักงานของบริษัท 

     

8. ทานเห็นวาบริษัทมีความเปนธรรม ในการพิจารณาปรับเล่ือนตําแหนง      

9.การไดรับความรวมมือ และชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน      

10.การทํางานเปนทีมในบริษัท หนวยงานของทาน      

11.การไดรบัการยกยอง ชมเชย ความเช่ือถือ และไววางใจจากเพ่ือนรวมงาน      

12.เพ่ือนรวมงานของทาน ชวยใหทานทํางานในบริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความสุข 

     

13.ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน ใหอิสระแกทานในการตัดสินใจในกระบวนการ

ทาํงาน 

     

14. รูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัท ทําใหทานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัว มีประสิทธิภาพ 

     

15.ผูบังคับบัญชา ใหความเปนธรรมตอทานอยูเสมอ      

16.ทานพึงพอใจตอรูปแบบการบังคับบัญชาของบริษัทในปจจุบัน      

17.ทานมีรายไดเหลือสําหรับการออม      

18.ทานมีความพอใจกับรายไดที่ไดรับอยู      

19.อัตราเงินเดือนในปจจุบันของทานจัดวาอยูในระดับด ี      
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง        ทีต่รงกับความคดิเหน็ของทานมากทีส่ดุ 

 

 

                                     

      ขอคําถาม      

 

 

 

 

  

  

5 4 3 2 1 

1.ทานยอมรับเปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ ที่เปนอยูในปจจุบัน      

2.ทานยอมรับระบบการบริหารงานของบริษัทฯในปจจุบัน      

3.ทานเห็นดวยกับนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน      

4.กฎระเบียบตางๆของบริษัทฯ ปฏิบัติไดไมยาก      

5.เปาหมายและคุณคาการทํางานของทานสอดคลองกับคานิยมของบริษัทฯ      

6.ทานเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถเพ่ือความสําเร็จของบริษัท      

7.ทานพรอมที่จะทํางานลวงเวลาแมวาคาตอบแทนที่ไดรับจะไมคุมคากับความ

เหน็ดเหนื่อย 

     

8.ทานยินดีเสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จภายในเวลาที่

กําหนด 

     

9.การทํางานลวงเวลานั้น ทานไมไดคํานึงถึงคาตอบแทนเปนประการสําคัญ      

10.ทานจะทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดถาเปนการทํางานเพ่ือบริษัท      

11.ทานคิดวาการไปอบรมหรือสัมมนาตางๆไดประโยชนตอการทํางานของทาน      

12. ทานภูมิใจและยินดีที่ไดทํางานในบริษัทแหงนี้      

13. หากมีองคการอ่ืนทีใ่หผลตอบแทนมากกวา ทานจะไมลาออกไปอยูองคการ

แหงนั้น 

     

14. หากมีการเปล่ียนหนาที่รับผิดชอบเพ่ือความเหมาะสมในบริษัท ทานยินยอมที่

จะรบัสภาพ 

     

15. ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทแหงนี้       

16. บริษัทแหงนี้เปนองคการที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางานดวย      

17. ทานตั้งใจจะทํางานในบริษัทแหงนี้ตลอดไป      
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สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวาง          ทีต่รงกับความคดิเหน็ของทานมากทีส่ดุ 

ทุกครั้ง  หมายถึง   ผูตอบมีการกระทําหรือความคิดที่จะทําตลอดเวลา  

บอยครั้ง  หมายถึง   ผูตอบมีการกระทําหรือความคิดที่จะทําเปนสวนใหญ  

บางครั้ง  หมายถึง   ผูตอบมีการกระทําหรือความคิดที่จะทําเปนบางโอกาส ไมแนนอน  

นานๆครั้ง หมายถึง   ผูตอบมีการกระทําหรือความคิดที่จะทําบาง เปนสวนนอย  

ไมเคย  หมายถึง   ผูตอบไมเคยมีการกระทําหรือไมเคยคิดจะทําเลย  

 

 

ขอคําถาม      

 

 

 

 

 

   

 

5 4 3 2 1 

1.ทานทํางานโดยยึดหลักการประหยัดทรัพยากร      

2.ทานคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานกอนประโยชนของตนเอง       

3.ทานปรับปรุงวิธีการทํางาน เพ่ือใหงานที่ทําอยู มีคุณภาพมากขึ้น      

4.ทานปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็วและเสร็จตรงตาม เวลาที่

กําหนดไว 

     

5.การทํางานตองอาศัยความตั้งใจจริง      

6. ทานจะขาดงานก็ตอเม่ือมีเหตุผลที่จําเปนเทานั้น      

7. ทานจะไมหลีกเล่ียงหนาที่ในการปฏิบัติงานแมจะมีโอกาส      

8.ในชวงที่มีปริมาณงานที่ตองทํามาก ทานจะไมหาโอกาสลางาน หรือมา 

ทาํงานสาย 

     

9.ในการหยุดงานแตละครั้ง ทานจะแจงใหผูบังคับบัญชาของทานรับทราบกอน 

ทุกครั้ง 

     

10.ทานตั้งใจทํางานในหนวยงานที่ทําอยูนี้ตอไป เพราะมีความม่ันคงดี      

11.ทานไมเปรียบเทียบสิทธิประโยชนที่ทานพึงจะไดรับในหนวยงานที่ทําอยูกับ

หนวยงานที่ใกลเคียงกัน 

     

12.ทานไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากหนวยงานที่ทําอยูนี้อยางเหมาะสม      

13.งานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน สงเสริมความกาวหนาในหนาที่การงานของทาน 

 ดีอยูแลว 
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ภาคผนวก ข. 

คา Reliability ของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาการทดสอบคุณภาพมาตรวัดในการวิจัย

คร้ังน้ี มีรายละเอียดในการทดสอบในแตละตัวแปรนําเสนอเปนตารางได ดังน้ี 

 

Item Code 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

 

50.66 

50.58 

50.43 

50.41 

50.21 

50.42 

50.56 

50.48 

50.01 

50.20 

51.08 

50.72 

50.78 

 

28.72 

27.86 

27.81 

28.66 

28.43 

27.45 

26.75 

25.16 

29.74 

27.66 

25.36 

27.29 

27.42 

 

.388 

.578 

.548 

.414 

.493 

.353 

.456 

.404 

.286 

.475 

.496 

.456 

.409 

 

 

 

 

.785 

.773 

.774 

.784 

.779 

.790 

.778 

.792 

.792 

.778 

.776 

.779 

.783 

Reliability Statistics  Cronbach’s Alpha = .795 

Nof Items =13 
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ภาคผนวก ค. 

ประวัติบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติ ความเปนมาของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด(มหาชน) 

"กวา 64 ปแหงความภูมิใจกับวิริยะประกันภัย" 

  บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด(มหาชน) ไดกอต้ังเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2490 และเร่ิม

ใหบริการธุรกิจดานการประกันภัย  ดวยทนุจดทะเบยีน  5 ลานบาท  ภายใตชื่อ  “บริษัท  อาเซยี

พาณิชยการ (ประกันภัย)  จํากัด” โดยเร่ิมตนใหบริการ การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยขนสง

ทางทะเล  ภายใตการบริหารงานของ  คุณ เลก็  วิริยะพันธุ  ต้ังอยูที่ถนน  กรุงเกษม  เขต  ปอมปราบ  

ตอมาในป พ.ศ. 2524 ไดเพิ่มการบริการดานการประกันภัยรถยนต และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  

 ตอมาในป  พ.ศ. 2525 คณะกรรมการไดมีมติใหเปลี่ยนชื่อเปน  บริษัท  วิริยะประกันภัย  

จํากัด เพื่อสอดคลองกับบริษัทเดิมคือ บริษัท วิริยะพานิช  จํากัด ผูผลิต และจําหนายน้ํามันทาไมตรา

ปลาตะเพียน และยาแกไอวิริยะ 

 นับจากน้ันเปนตนมา  บริษัท  วิริยะประกันภัย  จํากัด (มหาชน)  มคีวามโดดเดนในผลการ

ดําเนินงานโดยตลอด  จนกระทั่งบริษัทฯ  สามารถครองสวนแบงตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่ง

ในป พ.ศ. 2535 จากความพรอม  และมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ  ใหตอบสนองความตองการของลูกคา

มากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ จึงไดขยายสํานักงานเพิ่มมายังทําเลใจกลางยานธุรกิจ  ต้ังแตป พ.ศ. 2536 จนถงึ

วันน้ี บริษัท  วิริยะประกันภัย  ยังคงสามารถครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุดไวไดอยางตอเนื่อง

เปนปที่ 19 ในปจจุบัน 

          บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปจจุบันเปนองคกรธุรกิจประกันภัย ที่มีเครือขายใหญ

และเติบโต  อยางรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย  นับถงึวันน้ี  กวา 64 ป บริษัท ไดนําเสนอการบริการ  

รับประกันวินาศภัยที่มีความหลากหลาย  มีผลิตภัณฑที่ครอบคลุมลูกคาทุกกลุมและมีความ

เกี่ยวของกัน  ไดแก การประกันภัยรถยนต การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง

และการประกนัภัยเบด็เตลด็ ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ  ที่ทันสมัย ดวยอุดมการณที่จะพัฒนา

สรางสรรคการบริการดานตางๆ  ใหสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาอยางไมหยุดยั้ง  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดสรางสรรค กิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม  โดยใหความชวยเหลอืและสนับสนุน  

กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย  อาทิ โครงการเยาวชนรูรอดปลอดภัย โครงการ 

พ.ร.บ. เพื่อลิ้นหัวใจ  โครงการคนรักรถชวยลดอุบัติเหตุ  โครงการเมาไมขับ เปนตน 

          ดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนา  และสรางสรรคงานดานตาง  ๆ อยางตอเน่ือง  เพือ่สนองตอบตอ

ความตองการของผูเอาประกันภัย  ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม  ตางๆ  ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไป

ตามนโยบายของบริษัทที่วา “ความเปนธรรม คือ นโยบาย” 
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วิสัยทัศน (VISION) 

 เปนบริษัทประกันวินาศภัย  ที่มั่นคง โปรงใส จริงใจ และเปนธรรม 

 

พันธกิจ (MISSION) 

     "ใหบริการที่สรางความอบอุนและพึงพอใจ 

      จากเครือขายที่ครบวงจรทั่วประเทศ  

      ดวยกระบวนงานทีท่นัสมยัสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

      โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณเปนที่เชื่อถือไววางใจได " 

 

เปาหมายบริษัทฯ (GOAL) 

 "เพื่อความเจริญยั่งยืนขององคกร" 

 

ฝายบุคคลบริษัทวิริยะประกันภัย 

วิสัยทัศน 

 "ฝายบุคคลเปนผูนําขององคกรในดานทรัพยากรมนุษย  สนับสนุน  สงเสริม  และเปน

แบบอยางในการริเร่ิมสิ่งใหมที่สรางสรรคสูบริการเปนเลิศ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสูความเปนผูนํา

ดานประกนัวินาศภัย" 

 

พันธกิจ 

 1. ใหบริการสรรหา และวางตัวบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนงตางๆ ทกุหนวยงาน 

 2. พัฒนาบุคลากร และทีมงานสูระดับสูงสุดในงานที่รับผิดชอบ 

 3. สรางขวัญและกําลังใจใหกับคนที่มุงมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเกิดนวัตกรรม  

(สิ่งใหม ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีประโยชน และนําไปใชไดจริง) และบริการสูความเปนเลิศ 

 4. เปดตัวเองพรอมเขาไปมีสวนรวม ในเร่ืองหลักๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
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ตารางท่ี 1  จรรยาบรรณของพนักงานวิริยะประกันภัย 

การครองตน 

ขอพึงปฎิบัติ ขอพึงละเวน 

1. เราจะซ่ือสัตยตอบริษัทเชนเดียวกับ ที่เราซ่ือสัตยตอ

ตนเอง  

1. เราจะไมเบียดเบียนเวลาและเบียดบังทรัพยสินของ

บริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

2. เราจะเปนผูตรงตอเวลา ขยันหม่ันเพียร และ

รับผิดชอบ 
2. เราจะไมมาทํางานสาย เกียจครานและละทิ้งหนาที่ 

3. เราจะสุภาพออนโยนทัง้กาย วาจา ใจ 3. เราจะไมกาวราว หยาบคาย และดูหม่ินผูอ่ืน 

4. เราจะประหยัดและอดออม 4. เราจะไมใชจายเกินความจําเปน 

 

การครองคน 

ขอพึงปฎิบัติ ขอพึงละเวน 

1. เราจะใหความยุติธรรมและเสมอภาคแกทุกคน 1. เราจะไมแบงพรรคแบงพวก และสรางความแตกแยก 

2. เราจะกระทําตัวใหเปนที่นาเช่ือถือและไววางใจ  เปน

ที่พ่ึงพาของผูอ่ืนได 

2. เราจะไมกระทําตนใหเปนที่เส่ือมศรัทธาตอเพ่ือน

รวมงาน  

3. เราจะพูดความจริงตอกันอยางเปดเผย จริงใจ และ

ตรงไปตรงมา 
3. เราจะไมซอนเรน ปดปง และ บิดเบือนความจริง  

4. เราจะมีเมตตาธรรมตอผูอ่ืน และยินดีในความสําเร็จ

ของเขาอยางจรงิใจ 

4. เราจะไมมุงรายทําลายกัน 

 

การครองงาน 

ขอพึงปฎิบัติ ขอพึงละเวน 

 1. เราจะทํางานเปนทีมที่มีความปรารถนา อยางแรง

กลาในผลสําเร็จรวมกัน 

1. เราจะไมกล่ันแกลง เอาเปรียบ และ เบียดเบียนผูอ่ืน 

2. เราจะมีความกลาทีจ่ะยอมรบัความผดิพลาด และ

นํามาเปนบทเรียนรวมกัน  

2. เราจะไมตัดสินผูอ่ืน ดวยการกลาวโทษใหรายเขา  

3. เราจะใหความรวมมือกับกิจกรรมใดๆ อันนํามาซ่ึง

การเปล่ียนแปลงในทางที่ดี  

3. เราจะไมทําตัวเปนอุปสรรคขัดขวาง การพัฒนาดวย

การยึดติดกับส่ิงเดิมๆ อยางไรเหตุผล 

4. เราจะแยกแยะเรื่องงานและเรื่องสวนตัวออกจากกัน 4. เราจะไมนําเรื่องขัดแยงสวนตัวมาเปนอุปสรรค

ขดัขวางการทาํงาน 

5. เราจะมีอุดมการณในเชิงสรางสรรคมีความภูมิใจและ

ศรัทธาในงานที่ทํา 

5. เราจะไมกระทําการใดๆ ใหเปนที่เส่ือมเสียช่ือเสียง

ของตนเอง และของบริษัท 
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ภาคผนวก ง. 

จดหมายขออนเุคราะหขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ นามสกุล    นายไพสิทธิ์ กอสงาลักษณ 

วัน เดือน ปเกิด    16 ธันวาคม 2515  

สถานที่เกิด    จังหวัดสมุทรสาคร  

วุฒิการศึกษา    พ.ศ. 2538  

     บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการโรงแรม  

     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (  ABAC ) 

ประสบการณในการทํางาน  ผูจัดการฝายขายอาวุโส  

     โรงแรมใบหยก สกาย พ.ศ. 2548 – 2552 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน   เจาหนาที่ชํานาญการดานฝกอบรมและวิทยากร  

     บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด  

สถานที่อยูปจจุบัน   314/625 ถนนราษฎรอุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ  

 

 

 

 


