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 This research aims at analyzing factors that affect loyalty of bank employees in 

the bank merger and review the compatibility among the elements of models that affect 

the loyalty of bank employees in the bank merger and the empirical data. The sample 

group is 400 employees of Bank of Ayudhya Public Company Limited. The research tool is 

questionnaire about the casual model of development for factors that affect the loyalty of 

bank employees in the bank merger. The questionnaire is categorized into 3 parts.  The 

statistics for data analysis is the frequency value, percentage, average value and standard 

deviation.  The statistics is used for testing researchers’ assumption are 5 indexes 

including the X2/df, GFI, RMSEA, NFI and CFI.  The statistics used for measuring the 

appropriate data and assumption consist of KMO and Barlett’s test. The statistics used for 

testing the freedom of variables include VIF and Tolerance.   

 The result of the research of factors that affect loyalty of bank employees in 

the bank merger was shown that the employee loyalty that is the last model result gets 

the maximum influence from the type of work, followed by the awareness and 

motivation, respectively.  From the data analysis, it was found that the X2 is 151.10, the 

p-value is 0.22, the X2/df is 1.08, the CFI is 1.00, the GFI is 0.95.  Moreover, the Average 

Goodness of Fit Index (AGFI) is 0.95 and the Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) is 0.017.  These values are in line with the criteria which show that this model is in 

line with the empirical data.  
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ในปจจุบันน้ีธุรกิจการใหบริการของธุรกิจธนาคาร ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยหรือ

ธนาคารของรัฐบาล มีการแขงขันในธุรกิจธนาคารคอนขางรุนแรงมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากธนาคารแตละ

แหง ไดต้ังเปาหมายที่จะ ทําสวนแบงการตลาดใหมากที่สุด การแขงขันของธนาคารจึงมีการแขงขัน

กัน อยางรุนแรง ถาเทียบกับในอดีตและอนาคตแนวโนมของการแขงขันก็จะเพิ่มข้ึนอีก โดยเฉพาะใน

เรื่อง การอํานวยความสะดวก และการใหบริการธนาคารอัตโนมัติ ตางๆ เชน Phone Banking, e-Banking 

และ i-Banking เปนตน จะเห็นไดวาเปนความทาทายสําหรับ กิจการธนาคารไทยในอนาคตคือการถูก

แยงชิงตลาด ซึ่งอาจจะตองใชหลายหนวยงานในธนาคาร มาประชุมเพื่อวางแผนและเพื่อคิดคน

ผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนองลูกคาไดมากข้ึน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อยูในเกณฑฟน

ตัวดีข้ึนมากกวาในชวง 4-5 ปที่ผานมาสงผลใหสถาบันการเงิน และองคกรธุรกิจแทบทุกแหงปรับตัว 

เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงและเพื่อความอยูรอด ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ทางดานสารสนเทศ ที่รูจักกันดีกวากระแสโลกาภิวัฒน ทําใหการสื่อสารมีความรวดเร็ว ถูกตอง มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่สถาบันการเงินและองคกรธุรกิจตางๆ ตองเรง

หากลยุทธ หรือเทคนิคที่จะทําใหผลประกอบการขององคกร สามารถดําเนินการตอไป และทําใหผล

ประกอบการที่ดีข้ึน (ปยะนุช นรินทร, 2545: 1)  

  สําหรับในการควบรวมกิจการเปนเพียงกลยุทธหน่ึงในการขยายธุรกิจ และเพิ่มฐานลกูคา

เทาน้ัน และมีคาใชจายคอนขางสูง หากเทียบกับการเปดสํานักงานตัวแทนหรือเปดสาขาธนาคาร

พาณิชยเพิ่มเติม แตหากธนาคารพาณิชยมีแรงผลักดันจากปจจัยหนุน และมีปจจัยดึงดูดที่มาก

เพียงพอ ไมวาจะมาจากความตองการในการครอบครองตลาด หรือการมีประเทศที่ธนาคารพาณิชย

ยังมีโอกาสในการทําผลกําไร รวมทั้งมีธนาคารพาณิชยเปาหมายที่เหมาะสมในการควบรวมกิจการ 

(รุงพร เริงพิทยา, 2558) การดําเนินงานของธนาคารน้ัน บุคลากรเปนสวนหน่ึงในการดําเนินงานให

ประสบความสําเร็จ บุคลากรจึงเปนผูที่มีบทบาทในเรื่องน้ีเปนอยางมาก 

  ธนาคารจึงตองสรางและพัฒนาพนักงานใหทุนทางปญญาและเปนทุนมนุษย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน มุงเนน ทักษะดานการขาย ทักษะดานการบริการลูกคาและทักษะดาน

การวิเคราะหสินเช่ือในหลักสูตรตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความรูและกอใหเกิดทักษะในการสงตอลูกคา

ไปยังหนวยอื่นๆไดอยางมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ บริการหลักและมีชุดผลิตภัณฑ ของ
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ธนาคารเปนอยางดี ทําใหเกิดความมั่นใจในการขายและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (ณิชาศินี 

นาประดิษฐ, 2550) คุณภาพของบุคลากรก็นับวาเปนปจจัยสําคัญเน่ืองจากบุคลากรมีความสําคัญใน

การนําพาองคกรไปสูความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว ความจงรักภักดีตอองคกรน้ัน

เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากๆปจจัยหน่ึงที่จําทําใหองคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพของ

องคกรใหมีการทํางานอยางตอเน่ือง ความจงรักภักดีตอองคกรเปนลักษณะของบุคคลที่มีความยอมรบั

ในเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความทุมเทในการทํางานเพื่อเปนประโยชนสูงสุดใหกับองคกร 

บุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรน้ีจะเปนผูที่มีความพึงพอใจในการทํางาน และพยายามทํางาน

ใหดีที่สุด (อารีรัตน หมั่นหาทรัพย, 2554) เมื่อบุคลากรมีคุณภาพ มีความสําคัญ นอกจากน้ียังตอง

สราง ความจงรักภักดีของพนักงาน เพื่อใหการดําเนินงานของธนาคารประสบความสําเร็จ ความจงรักภักดี

ตอองคกรเปนความรูสึกหรือภาวะทางจิตใจของบุคลากรที่มีตอองคกรมี 4 ดานคือ ความจงรักภักดีตอ

องคกรดานจิตใจ ดานความคงอยู ดานบรรทัดฐาน และดานพฤติกรรม และจากการศึกษาวิจัยพบวา

บุคลากรที่มีความจงรักภักดีดานจิตใจสูงจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาอยากอยู (Want to) 

บุคคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดานความคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลวาจําเปนตองอยู 

(Need to) และบุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานสูงน้ันจะคงอยูกับองคกรดวย

เหตุผลที่วาควรอยู (ธนพร แยมสุดา, 2550)  

  เน่ืองจากการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประโยชนสูงสุด

ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยหน่ึงจากหลายๆ ปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการสิ่งที่

ตองจะดาเนินควบคูกันไปก็คือ การปลูกฝงจิตสานึกใหบุคลากรเกิดความผูกพันและภักดีตอองคการ 

บุคคลเหลาน้ันจึงจะทางานไดอยางเต็มที่  หากมีอัตราการลาออกที่สูงก็จะทําใหภาพลักษณของ

องคการออกมาในแงลบและขาดความเช่ือมั่นตอบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะน้ันองคการ

ควรที่จะคํานึงถึงการสงเสริมใหบุคคลเกิดความผูกพันและภักดีตอองคการเพื่อกอใหเกิดการทางาน

อยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความผูกพันและความภักดี

ของพนักงานที่มีตอองคการที่สอดคลองกับหลายปจจัยซึ่งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจน้ีไดเปนอยางดี 

(นันทนภัส ชํานาญเพชร, 2557)  

  ในดานของแรงจูงใจ ก็เปนสวนหน่ึงทีส่งผลใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอธนาคาร การสราง

แรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตองานน้ัน สิ่งที่จะทําใหพนักงานรูสึกมีความจงรักภักดีกับองคกรจึงเปนเรื่อง

ที่จําเปนอยางย่ิง ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่พนักงานจะไดตอบสนองตอนโยบายขององคกร 

ไดอยางไมมีเงื่อนไข ดวยในขณะน้ีสถานการณแขงขัน เปนไปอยางดุเดือด ดังน้ัน การกําหนด

เปาหมาย จึงจําเปนตองชัดเจน โดยมีการกําหนดเปาหมาย ใหกับพนักงานเปนรายบุคคล และจะมี

การประมวลผลงานในทุกๆ ไตรมาส ซึ่งมีการติดตามผลงาน ความคืบหนา ทุกๆวัน เปนการสรางแรง

กดดันใหแกพนักงานเปนอยางมาก ในการน้ีสงผลทําใหพนักงานที่มีความจงรักภักดีและผูกพันตอ
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องคกรน้ัน เกิดความกระตือรือรน ต้ังใจและเต็มใจในการสรางสรรคผลงานใหออกมาอยางมี

ประสิทธิภาพ นําพาองคกรไปสูเปาหมาย และประสบความสําเร็จอยางสวยงาม แตในขณะเดียวกัน 

พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน ที่ขาดความจงรักภัคดีตอองคกร ก็จะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 

ไมมีความพยายามที่จะสรางสรรคผลงานใหเปนที่พึงพอใจ ปญหาที่ตามมาก็คือ พนักงานเหลาน้ีเริ่มที่

จะมองหาชองทางที่จะโยกยาย เปลี่ยนแปลงตนเองไปสูหนวยงานที่ๆ ตนคิดวาดีกวาและเหมาะสม

มากกวา (นิษารัตน พุกนุช และคณะ, 2552) ถึงแมวาพวกเขาจะมีความสามารถเทาเทียมกันและอยู

ในสิ่งแวดลอมที่เหมือนกัน แตสิ่งที่จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและผลงานใหออกมาแตกตางกันน่ันก็

คือแรงจูงใจ ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยจูงใจในการทํางานที่เหมาะสมตรงกับความตองการของ

พนักงาน และตรงตามวัตถุประสงคขององคกรเพื่อกระตุนใหพนักงานในองคกรมีกําลังใจ มีความต้ังใจ

และเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถในองคกรธุรกิจการจูงใจมีความจํา เปนตอ

กระบวนการเพิ่มผลผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

  ทั้งน้ีเพราะบุคคลที่ไดรับการจูงใจที่ถูกตองจะทํางานเต็มเวลา เต็มกําลังความสามารถ

และดวยความเต็มใจ มีความมุงมั่นที่จะใหผลงานออกมาดีที่สุดดวยความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง

ขององคกรและตองการพัฒนาองคกรของตนเองใหบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จ (สมยศ 

นาวีการ, 2550) นอกจากน้ันแลวสิ่งที่ขาดไมไดคือวัฒนธรรมองคกรก็เปนสิ่งหน่ึงที่สงผลใหพนักงานมี

ความจงรักภักดีตอธนาคาร วัฒนธรรมองคกรเปนปจจัยดานหน่ึงที่สรางความสามารถในเชิงการแขงขัน 

(Competitive Advantage) ที่ย่ังยืนใหกับองคกรได ดวยวัฒนธรรมองคกรน้ัน เปนแบบแผนของ

ความคิด ความรูสึกที่สมาชิกไดรับการกําหนดรวมกันภายในองคกรเพื่อเปนบรรทัดฐานใหสมาชิก

ประพฤติปฏิบัติและมีการสืบทอดไปสูสมาชิกใหมขององคกร ซึ่งมีผลใหสมาชิกองคกรหน่ึงมีความแตกตาง

ไปจากสมาชิกของอีกองคกรหน่ึง วัฒนธรรมองคกรจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร

หลายประการดวยกัน คือ ชวยใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกในองคกร เกิดการตัดสินใจในการสือ่สาร 

สมาชิกในองคกรรูสึกผูกพันตอองคกรมีการรับรูตอสถานการณตาง  ๆตรงกัน ตลอดจนชวยใหเกิดการใช

เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2550: 35)  

  ดังน้ัน ในทางธุรกิจจึงนําวัฒนธรรมองคกรดังกลาวมากําหนดเปนสวนหน่ึงของนโยบาย 

เชน การสงเสริมใหพนักงานเปนคนดี คนเกงและมีความสุขในการดําเนินชีวิตภายใตกรอบการปฏิบัติ

ตนตามวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหองคกรเกิดความเขมแข็งอยางเปนองครวม โดยมุงเนนการเผยแพร

วัฒนธรรมองคกรใหกับพนักงานของธนาคารเปนประจําทุกป ในรูปแบบของโครงการจดัอบรมสงเสรมิ

ใหเกิดความรู ความเขาใจและนําวัฒนธรรมองคกรไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอันจะเปนการสงเสริม

ใหวัฒนธรรมองคกรเติบโตและคงอยูอยางถาวร (นริศย จําปา,2556) เรื่องของการตระหนักรูของ

บุคลากรน้ัน เมื่อนึกถึงความรูสึกของตนเองและความรูสึกของผูอื่นจะสามารถบริหารหรือจัดการกับ

อารมณของตนเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหตนเองในการเผชิญกับสถานการณที่ทําใหเกิดความคับของใจ
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รูจักอดทนอดกลั้น รวมทั้ง สามารถที่จะสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นไดถือเปนทักษะที่ทําใหมนุษย

ประสบความสําเร็จทั้ง ในดานการงาน ครอบครัวและชีวิตสวนตัว เพราะความฉลาดทางอารมณทําให

มีการเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่นจึงกอใหเกิดความตระหนักรูข้ึนมา ความผูกพันตอองคกร

ครอบคลุม มากกวาความพึงพอใจในงานที่ทํา เปรียบเสมือนการใหความสําคัญตองานที่ทําตอลูกคา

ตอองคกร ซึ่งยุคขาวสารขอมูลที่เปยมไปดวยการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงและการชิงความไดเปรียบ

ในการแขงขันเชนน้ี การมีทักษะในการบริหารอารมณอยางชาญฉลาดจะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดี

ระหวางบุคคล การบริหารอารมณอยางชาญฉลาดน้ันเปนความสามารถในการเขาใจตัวเองอยางถองแท 

ตระหนักรูในสิ่งที่ทํา รูจักผิดชอบช่ัวดี รูจักขอดีขอเสียของตัวเองสามารถควบคุมความคิด คําพูด และ

การกระทําของตัวเองและแสดงออกมาไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะสามารถสรางแรงขับเคลื่อน

ภายใน เพื่อผลักดันตัวเองไปสูเป าหมายอยางมีสติและปญญา ยอมทําใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และทําใหเกิดการพัฒนาทักษะในดานตาง (สมมาศ พลเย่ียม, 

2552)   

  ดวยเหตุน้ีเองจึงถือไดวา ความผูกพันตอองคกรเปนกุญแจสําคัญที่จะคอยผูกมัดพนักงาน

ใหทํางาน และอยูรวมกับองคไปนานๆ ดังน้ันความผูกพันตอองคกร มีความมั่งคงมากกวาความพึงพอใจ

ในงาน ซึ่งความผูกพันตอองคกรจะคอยๆ พัฒนาไปอยางชาๆ แตจะอยูอยางมั่นคง เปนแรงผลักและ

แรงจูงใจใหพนักงานหรือบุคคลกรปฏิบัติงานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร แตในทางกลับกัน ถาพนักงาน

ไมมีความผูกพันตอองคกร และความภักดีตอองคกร เมื่อมีปญหา เกิดความอึดอัด ไมพึงพอใจตองาน

ที่ทํา หรือมีสิ่งเราอื่นเขามาเชน มีหนวยงานใหม มีขอเสนอดีๆ เขามา ก็จะลาออกจากงาน ซึ่งจะสงผล

กระทบตอองคกร ตองมาสรางคนใหมๆ เปนการเสียเวลา และ ทรัพยากรอยางมาก ตลอดจนขวัญ

และกําลังใจและความเช่ือมั่นของพนักงานที่อยูในองคกร (วรารักษ ลีเลิศพันธ, 2557) 

 จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ เพื่อเปนประโยชนตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของในดานของความจงรักภักดีของพนักงานในองคกร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความจงรักภักดี

ของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ 

  2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบของ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบ

ควบรวมกิจการกับขอมูลเชิงประจักษ 
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สมมติฐานของการวิจัย 

  โมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดี

ของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

      
                                  

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1.  ขอบเขตดานเน้ือหา  

    ในการศึกษาครั้งน้ี มีเน้ือหาขอการวิจัยมุงวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลของความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารใน

ระบบควบรวมกิจการ ผูวิจัยไดทําการศึกษา 2 สวนดวยกัน คือ ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังน้ี 
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    ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) จําแนกเปน 4 ตัวแปรสังเกตได 

   1. ปจจัยดานลักษณะการทํางาน 

   1.1 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

  1.2  ความสัมพันธระหวางบุคคล 

  1.3  ระบบการทํางานในแตละหนวยงาน 

  1.4  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 

  2. ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร 

   2.1 คานิยมองคกร พันธกิจ 

   2.2 นโยบาย วิสัยทัศน 

   2.3 องคกรเปนที่ยอมรับจากภายนอก 

   2.4 โครงสรางองคกร 

 3. ปจจัยดานความตระหนักรู 

  3.1 ลักษณะบุคคล 

  3.2 อายุงาน 

  3.3 ระดับความรูการศึกษา 

  3.4 การสรางเสริมประสบการณ 

 4. ปจจัยดานแรงจูงใจ 

 4.1 ผลตอบแทน 

 4.2 การประเมินผลงาน 

 4.3 ผลรางวัล 

 4.4 โอกาสที่คาดวาจะไดรับ 

    ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) จําแนกเปน 4 ตัวแปร 

  ความจงรักภักดีของคนในองคกร 

  1. การทุมเทในการทํางาน 

  2. การตอตาน/การไมยอมรับ 

  3. การปกปององคกร การตอบสนองสิ่งกระทบตอองคกรจากสิ่งภายนอก 

  4. การมองหางานหรือสิ่งที่ตอบสนองความตองการของพนักงานรายบุคคล 

  2. ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรที่ใหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีคือ พนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ  
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  3. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

  สําหรับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดพิจารณาถึงลักษณะขอมูลการวิจัยที่จะตองใชสถิติ

วิเคราะหข้ันสูงคือ การสรางโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) จึง

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับการใชสถิติเปนเบื้องตน คือ ตองใชกลุมตัวอยางขนาด

ใหญเปนเกณฑสําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคือตองมีขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 15 คนตอ 

1 พารามิเตอรตัวอยาง (Hair, and others, 2010) โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปนพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยาตัวแปรที่ใชมีจํานวน 20 ตัวแปรสังเกตได ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 300 

ตัวอยาง 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1. ทําใหทราบถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความจงรกัภักดี

ของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ 

  2. ทําใหทราบถึงความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพนัธ

เชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกจิการ

กับขอมูลเชิงประจักษ 

  3. ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย กลยุทธการรักษาบุคลากร การสรางความภาคภูมิในใหแกพนักงาน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. ความสัมพันธเชิงสาเหตุ หมายถึง ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal  Relationship) คือ 

ตัวแปรที่มาเกี่ยวของกันในลักษณะที่ตัวแปรตัวหน่ึงเปนสาเหตุของการเกิดข้ึนของตัวแปรหน่ึง  โดยมี

หลักการพิจารณา คือ (1) ตัวแปรที่เปนสาเหตุน้ันจะตองเกิดข้ึนกอนตัวแปรที่ เปนผล (2) มี

ความสัมพันธเชิงประจักษ ตองมีความสัมพันธสูงพอสมควรซึ่งอาจพิจารณาไดจากคาสถิติ หรือดัชนีที่

บงบอกความสัมพันธน้ัน (3) ตัวแปรที่หน่ึงและตัวแปรที่สองที่มีความสัมพันธเชิงประจักษตองมี

ความสัมพันธกันสูงกวาตัวแปรที่สาม (ซึ่งอาจคนพบหลังจากการดําเนินการวิจัย) หมายความวาตัว

แปรที่สามตองไมใชสาเหตุของตัวแปรตัวที่สอง 

  2. ความจงรักภักดี หมายถึง กลาววา ความจงรักภักดีตอองคกร เปนความเช่ือมโยงดาน

ความผูกพันระหวางบริษัทและพนักงาน ซึ่งกลาวไววาปจจัยสวนบุคคลเปนสวนหน่ึงที่กอใหเกิด   

ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานจนแปรเปลี่ยนเปนความผูกพันตอองคกร และนํามาซึ่งความจงรักภักดี 

(McCarthy, 1998)   
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  3. การควบรวมกิจการ หมายถึง การที่ธุรกิจต้ังแตสองกิจการข้ึนไปมารวมกันใหเปน

กิจการเดียวโดยไมมีการจัดต้ังกิจการใหม หรือเปนการรวมทั้งสินทรัพย  และหน้ีสินเขามาไวในกิจการ

ใดกิจการหน่ึง และเปนการควบรวมกิจการที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ 

  4. การทํางานลักษณะงาน หมายถึง สิ่งแวดลอมในการทํางานของบุคคล ซึ่งวัดจากการจัด

ระบบงานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล ระบบงานทํางานในแตละ

หนวยงาน และการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 

 

  5. วัฒนธรรมความเปนอยูภายในองคการ หมายถึง ระเบียบปฏิบัติภายในองคกร                       

การมีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เชน การกําหนดคานิยมองคกร พันธกิจ 

นโยบายวิสัยทัศน การเปนที่ยอมรับจากภายนอก และโครงสรางองคกร มีแบบแผนและบรรทัดฐาน  

ในการปฏิบัติงานของธนาคารหรือหนวยงาน 

  6. ความตระหนักรู หมายถึง พื้นฐานแหงความรวมมือที่นําไปสูความสําเร็จ พนักงาน

ธนาคาร คือผูที่ตระหนักและเห็นคุณคาแหงตน จะเปนผูที่ตระหนักและเห็นคุณคาของผูอื่น

เชนเดียวกันทุกคนจึงรวมมือ กันทํากิจการงานตางๆ เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ งานใหญจะเปนงาน

เล็ก งานยากจะเปนงานงาย ปญหาใหญจะเปนปญหาเล็กหรือหมดปญหา  ทุกงานที่ปฏิบัติรวมกันจะ

กลายเปนแคสิ่งที่ทาทาย ซึ่งใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู

การศึกษา และการฝกอบรม/ประสบการณ 

   6.1  ลักษณะบุคคล หมายถึง องคประกอบสวนบุคคลที่เปนคุณลักษณะของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เชน เพศ สถานภาพการสมรส ฯลฯ 

   6.2  อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด(มหาชน) โดยนับต้ังแตเริ่มทํางาน จนถึง ปจจุบัน  

   6.3  ระดับความรูการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่พนักงานธนาคาร              

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไดรับ โดยแบงออกเปน ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา

ปริญญาตรี 

   6.4 การฝกอบรม/ประสบการณ หมายถึง กระบวนการหรือ ข้ันตอนการปฏิบัติในอัน

ที่จะทําใหพนักงานเขารับการฝกอบรม เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชํานาญ 

ตลอดจน พนักงานธนาคารไดปะทะหรือสัมผัสดวยตัวเองไดพบเอง กระทําเอง ไดยินไดฟงเอง หรือ

เปนประสบการณที่ไดรับการถายทอดหรือรับรูมาอีกทอดหน่ึง และเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตาม 

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  7.  แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราที่เปนเหตุชักนํา หรือโนมนาวใหบุคคลตัดสินใจกระทําหรือ

ตัดสินใจ หรือการประพฤติปฏิบัติในการทํางานอยางใดอยางหน่ึง เพื่อตอบสนองความตองการของตน 
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    7.1  ผลตอบแทน หมายถึง รายไดตอเดือนที่พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

จายใหกับพนักงานธนาคาร ซึ่งมีความสมดุลกับประมาณงานที่ทํา และเพียงพอตอการใชจาย และมี

เงินเก็บสะสมในแตละเดือน 

   7.2  การประเมินผลงาน หมายถึง เปาหมายในการทํางานเปนสิ่งที่กําหนดข้ึนกอน 

การปฏิบัติงาน ไปรอบระยะเวลาหน่ึง ก็มีการวัดผลงาน หรือพิจารณาการทํางานในขณะปฏิบัติงานวา

เปนไปตามคําบรรยายลักษณะงานที่วางไวหรือไม 

   7.3  ผลรางวัล หมายถึง ความรูสึกมั่นคงหรือเช่ือมั่นในนโยบายและการบริหารงาน 

ความมั่นคงของงาน และสภาพการทํางานของธนาคาร  

   7.4  โอกาสที่คาดวาจะไดรับ หมายถึง โอกาสการเลื่อนข้ันตําแหนงภายในองคกร 

หรือความรูสึกของพนักงานธนาคาร ที่มีตอองคกรที่ตนทํางาน และฐานะที่มั่นคงมีความมั่นใจ ที่ได

ทํางานในองคกรน้ัน  
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

  การวิจัยเรื่องความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงาน

ธนาคารระบบควบรวมกิจการ ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม โดยคนควาแนวคิด ทฤษฏีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

 1.  แนวความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 3.  แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร  

 4.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของงาน 

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวความคิดเก่ียวกับความจงรักภักดี 

เชสเตอร บารนารด (Chester Barnand, 1938: 84) ไดเหน็ความสําคัญตอความจงรักภักดี

มาเปนเวลานานแลวโดยกลาววาความเต็มใจของบุคคลเปนปจจัยสําคัญในองคกร ความจงรักภักดี 

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ขวัญและกําลังใจ ความเข็มแข็ง เปนตน และใหขอสังเกตวาแมความ

จงรักภักดีจะมีความสําคัญแตก็ยังไดรับความยอมรับเพียงเลก็นอยวามันเปนเงื่อนไขที่สําคัญในองคกร 

และปเตอร เอ็ม บลัว และ ดับบลิว ริชารด สก็อต (Peter M. Blua and W. Reichard Scotts, 

1962: 165) กลาววาความจงรักภักดี คือความรูสึกและการแสดงออกซึ่งความรูสึกเคารพตอ

ผูบังคับบัญชา และปเตอร เอ็ม บลัว และ ดับบลิว ริชารด สก็อต (Peter M. Blua and W. Reichard 

Scotts, 1962: 165) ช้ีใหเห็นวาผลผลิตของคนงานมีสวนสัมพันธเปนอยางมากตอความจงรักภักดี

จากผูใตบังคับบัญชา มีความสะดวกในการสั่งการและงายที่จะควบคุมมากข้ึน 

ความจงรักภักดีมีความสําคัญตอการบริหาร บารนารด ไดใหความสําคัญกับความจงรักภักดี

มากนานแลว โดยกลาววาความเต็มใจของลูกนองจะสงผลดีตอการทํางานในองคกร เปนปจจัยสําคัญ 

ความเต็มใจของบุคคลอาจเปนความเขาใจในองคกรที่ตางกันออกไปเชน ความจงรักภักดี ความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน ขวัญและกําลังใจ และความเขมแข็ง เปนตน บารนารด ใหขอสังเกตวาถึงแมความ

จงรักภักดีจะเปนเรื่องที่สําคัญขององคกร แตน้ันมันก็ยังไดรับการยอมรับเพียงเล็กนอยวาเปนเงื่อนไข

ขององคกรจากองคกรเทาน้ัน  
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 1.1 ความหมายของความจงรักภักดี 

  นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไวแตกตางกันออกไป โดยผูวิจัยรวบรวมไว

ดังน้ี 

  Gordon, et al. (1980) กลาววา ความจงรักภักดีเปนสวนหน่ึงในโครงสรางของ

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ซึ่งความยึดมั่นผูกพันตอองคการจะมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ 

คือ ความเช่ืออยางแรงกลา การยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคการ ความปรารถนาที่จะรักษา

ความเปนสมาชิกขององคการไว และเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อทํางานในองคการ 

  คมสันต ชัยเจริญศิลป (2542) ไดใหความหมายของความจงรักภักดีตอองคการ วา

หมายถึง ความรูสึกรักใครไมอยากไปจากองคการ เน่ืองมาจากองคการมีสิ่งจูงใจบางอยางที่ทําใหรูสึก

เสียดายที่จะตองออกจากองคการ 

  ขะธิณยา หลาสุวงศ (2545) ไดใหความหมายของความจงรักภักดีตอองคการไววา 

หมายถึง การมีความเต็มใจและอุทิศตัวอยางมากของบุคคลตอองคการ มีความผูกพัน มีความรูสึกเปน

เจาของ มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเปนสวนหน่ึงขององคการ ภูมิใจ และสนับสนุนองคการ 

ตอสูปกปององคการจากผูที่ตอตาน ตระหนักถึงดานดีขององคการ ละเวนการกลาวรายแกองคการ มี

ความเช่ือถือไววางใจและพรอมที่จะชวยเหลือองคการ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามผูนํา หรือตาม

แนวทางขององคการอยางซื่อสัตย มีการกระทําเพื่อสงเสริมใหองคการมีความผาสุก มีความปรารถนา

และมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการตอไป 

  พัชรินทร รอดพยันตร (2545) ไดใหความหมายของความจงรักภักดีตอองคการ วา

หมายถึง การที่บุคคลมีประสบการณและรับรูเกี่ยวกับการเช่ือถืออยางมั่นคง ซื่อสัตย ภาคภูมิใจ และมี

ความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และเต็มใจปฏิบัติงานในองคการที่ตนได

ปฏิบัติงานอยู 

 จากความหมายของความจงรักภักดีดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวาความจงรักภักดี 

หมายถึง ความรูสึกและการแสดงออกของพนักงานซึ่งเคารพตอองคการ มีความเต็มใจปฏิบัติงานและ

อุทิศตนตอองคการ มีความผูกพัน มีความรูสึกเปนเจาของ มีความตองการเปนสวนหน่ึงขององคการ 

สนใจและเอาใจใส ภูมิใจ สนับสนุนองคการ ปกปององคการจากการตอตานของบุคคลอื่นตระหนักใน

ดานดีขององคการ มีความเช่ือถือและไววางใจ พรอมที่จะชวยเหลือองคการมีความปรารถนาและมี

ความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการตอไป 

 1.2  องคประกอบของความจงรักภักดี 

  Hoy and Rees (1974) ความจงรักภักดีประกอบดวย 3 มิติ คือ พฤติกรรมที่

แสดงออก (Behavioral Aspect) ความรูสึก (Affective Aspect) และการรับรู (Cognitive Aspect) 

เครื่องช้ีวัดความจงรักภักดีจําแนกเปนดานไดดังน้ี 
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 1.  ดานพฤติกรรมที่แสดงออก คือความไมอยากยายไปจากหัวหนา เมื่อหัวหนา

ยายไปที่อื่นก็ตองการยายตาม 

 2. ดานความรูสึก คือความรักที่จะทํางานกับหัวหนา ความพึงพอใจในหัวหนา 

  3.  ดานการรับรู คือความเช่ือมั่นและไววางใจในหัวหนา ความเช่ือถือในหัวหนาแม

ผูอื่นจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของหัวหนา ความรูสึกวาหัวหนายินดีรับผิดชอบแทนเมื่อตนเอง

บกพรอง 

  Hirschman (1970) ไดกลาวไววาความจงรักภักดีตอองคการประกอบไปดวย 3 

องคประกอบดังน้ี 

 1.  พฤติกรรมของผูจงรักภักดีตอองคการ (Loyalty Behavior) 

  ความจงรักดีตอองคการมีอิทธิพลทําใหการออกจากงานลาชาออกไป ความมั่นคง

ขององคการ และขอเรียกรองตางๆ ของสมาชิก จะทําใหองคการรอดพนจากการออกจากงานของ

สมาชิกกอนเวลาอันสมควร พฤติกรรมของผูจงรักภักดีตอองคการ จะแตกตางกันไปก็ตอเมื่อ องคการ

สามารถที่เพิ่มคาจางใหแกสมาชิกเพื่อทดแทนการออกงานเมื่อสมาชิกจะออกจากงาน หากองคการ

เพิ่มคาจางใหแกสมาชิกก็อาจจะทําใหสมาชิกคงอยูกับองคการตอไป ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมของผู

จงรักภักดีตอองคการถูกบิดเบือนไปได 

 2.  เงื่อนไขของผูจงรักภักดีตอองคการควรจะยึดถือ มี 2 ประการ คือ 

 2.1  การออกจากงานทําใหคุณภาพของผลผลิตจากองคการดอยลง 

 2.2  ควรดูแลเอาใจใสสมาชิก เกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตเหลาน้ี มิฉะน้ันเขาก็

จะยังคงอยูกับองคการตอไปโดยที่ผลผลิตขององคการยังคงเปนเชนเดิม 

 3.  การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอองคการ ประกอบดวยหลัก 2 ประการคือ 

 3.1  การที่สมาชิกในองคการเต็มใจที่จะอยูในองคการรวมกัน และตอตานการ

ออกจากงานในกรณีที่องคการมีผลผลิตลดลง 

 3.2 สมาชิกในองคการรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ นอกจากน้ีความจงรักภักดี

ตอองคการ ยังเปนเงื่อนไขที่นําไปสูแนวความคิดที่ขัดแยงกันระหวางการออกจากงานกับขอเรียกรอง

ในการทํางานของสมาชิก ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกในองคการอาจจะอยูกับองคการไดนานอีกเพียง

เล็กนอย และพรอมที่จะใชขอเรียกรองในการทํางานใหเปนเงื่อนไขในการกําหนดนโยบาย และวิธีการ

ในการดําเนินการตามนโยบายมากกวาที่จะลาออกจากงาน ซึ่งในทางตรงกันขาม ขอเรียกรองในการทํางานก็

เปนบทบาทสําคัญในองคการไดเชนเดียวกัน 
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1.3  ปจจัยท่ีมีผลตอความจงรักภักดีตอองคการ 

  ศุภลักษณ (2537) ไดกลาววา ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีตอองคการมีดังน้ี คือ 

 1.  การมีสวัสดิการที่ดีใหกับบุคลากร 

 2.  การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ใหความเปนธรรมแกบุคลากรในองคการ

อยางเทาเทียมกัน 

 3.  การปลูกฝงใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ มีความเปน

เจาของและรักใครผูกพันกับองคการ 

 4.  การที่องคการสามารถตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานใหแกบุคลากรได

อยางเพียงพอ 

 5.  องคการสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในการทํางานตลอดจนใหการ

สนับสนุนในการฝกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูตางๆ 

1.4 พฤติกรรมของผูจงรักภักดีตอองคการ (Loyalty Behavior) 

  ความจงรักดีตอองคการมีอิทธิพลทําใหการออกจากงานลาชาออกไป ความมั่นคง

ขององคการและขอเรียกรองตางๆ ของสมาชิก จะทําใหองคการรอดพนจากการออกจากงานของ

สมาชิกกอนเวลาอันสมควรได (Hirschman, 1970: 92) พฤติกรรมของผูจงรักภักดีตอองคการ จะแตกตาง

กันไปก็ตอเมื่อองคการสามารถที่จะเพิ่มคาจางใหแกสมาชิกเพื่อทดแทนการออกงานเมื่อสมาชิกจะ

ออกจากงาน หากองคการจะเพิ่มคาจางใหแกสมาชิกก็อาจจะทําใหสมาชิกคงอยูกับองคการตอไป ซึ่ง

จะมีผลทําใหพฤติกรรมของผูจงรักภักดีตอองคการถูกบิดเบือนไปได 

 1.5  เง่ือนไขของผูจงรักภักดีตอองคการควรจะยึดถือ มี 2 ประการ คือ 

 1.5.1  การออกจากงานทําใหคุณภาพของผลผลิตจากองคการดอยลง 

 1.5.2  ควรดูแลเอาใจใสสมาชิก เกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตเหลาน้ี มิฉะน้ันเขาก็

จะยังคงอยูกับองคการตอไปโดยที่ผลผลิตขององคการยังคงเปนเชนเดิม (Hirschman, 1970: 99) 

 1.6  การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอองคการ ประกอบดวยหลัก 2 ประการคือ 

 1.6.1  การที่สมาชิกในองคการเต็มใจที่จะอยูในองคการรวมกัน และตอตานการออก

จากงานในกรณีที่องคการมีผลผลิตลดลง 

 1.6.2  สมาชิกในองคการรูสึกวา ตนมีความสําคัญตอองคการ (Hirschman, 1970: 77) 

  นอกจากน้ีความจงรักภักดีตอองคการ ยังเปนเงื่อนไขที่นําไปสูแนวความคิดที่

ขัดแยงกันระหวางการออกจากงานกับขอเรียกรองในการทํางานของสมาชิก ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกใน

องคการอาจจะอยูกับองคการไดนานอีกเพียงเล็กนอย และพรอมที่จะใชขอเรียกรองในการทํางานให

เปนเงื่อนไขในการกําหนดนโยบาย และวิธีการในการดําเนินการตามนโยบายมากกวาที่จะลาออกจาก
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งาน ซึ่งในทางตรงกันขาม ขอเรียกรองในการทํางานก็เปนบทบาทสําคัญในองคการไดเชนเดียวกัน 

(Hirschman, 1970: 76) กลาวโดยสรุป 

  1. ความสําคัญตอองคการตอสมาชิก จะเกิดข้ึนเมื่อมีดุลยภาพระหวางขอเรียกรอง

ในการทํางานและการออกจากงาน 

  2. ดุลยภาพน้ีสามารถชวยใหเกิดความเปนประชาธิปไตย หรือความยุติธรรม

ภายในองคการไดเปนอยางดี (Hirschman, 1970: 86) 

  ดังน้ัน รูปแบบของการแขงขันกันระหวางองคการแตละแหง จะไดรับผลกระทบ

จากปจจัยของความจงรักภักดีตอองคการ (Hirschman, 1970: 86) กลาวคือ เมื่อสมาชิกในองคการมี

ความจงรักภักดีตอองคการสูงก็ยอมทําใหคงอยูกับองคการน้ันตอไป โดยไมลาออกจากงานเพื่อไปอยู

กับองคการอื่น ซึ่งความจงรักภักดีตอองคการจะมีผลตอการแขงขันขององคการอยางมาก ดังน้ันหาก

ผลผลิตขององคการลดลง สมาชิกขององคการจะมุงใหความสําคัญกับนโยบายขององคการในอันที่จะ

ทําใหเกิดความสมดุลของผลผลิตขององคการ (Hirschman, 1970: 87) 

  Marsh and Mannari (1977, อางถึงใน พัชรินทร รอดพยันตร, 2545: 22) กลาว

วา ความจงรักภักดีตอองคการมคีวามสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งความผูกพันตอองคการ

เปนระดับความมากนอยของความรูสึกเปนเจาของหรือความจงรักภักดีที่บุคคลมีตอองคการที่ตน

ทํางานอยู เปนกายอมรับเปาหมายหลักขององคการ รวมทั้งจะตองมีการประเมินผลองคการใน

ทางบวกดวย อยางไรก็ตามองคการจะไดรับความจงรักภักดีตอองคการของพนักงานก็ตอเมื่อพนักงาน

คิดวาองคการควรจะไดรับความจงรักภักดีตอองคการจากตน ดังน้ันพนักงานจึงเหมือนปจเจกชน

ทั่วไปที่ถูกตัดสินโดยความตองการขององคการ เปาหมายหลักของผูที่มีความจงรักภักดีตอองคการคือ 

ความมีโอกาสในการทํางาน การมีสิทธิโตแยงหรือคัดคาน ความกาวหนาในการทํางาน ความมั่นคงใน

การทํางาน ที่ข้ึนอยูกับความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยางหลากหลายได (Touretzky, 1979, อางถึงใน คมสัน 

ชัยเจริญศิลป, 2542: 10–11) 

 ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลกับความจงรักภักดีตอองคการ อายุคนที่มี

อายุแตกตางกันจะมีประสบการณ เปาหมาย ความเช่ือ คานิยมที่แตกตางกัน (Ivancevich and Matteson, 

1999, อางถึงใน ขะธิณยา หลาสุวงศ, 2545: 24) บุคคลที่มีอายุมากจะมีความจงรักภักดีตอองคการ

มากกวาคนที่มีอายุนอย เน่ืองจากอายุทําใหคนตระหนักถึงทางเลือกในการทํางานของตนลดลง โดย

ปกติคนที่มีอายุมากข้ึนยอมมีการเรียนรูที่มากข้ึน มีประสบการณในงานมากข้ึน มีตําแหนงหนาที่การงานที่

สูงข้ึน และมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน รวมทั้งมีความรูสึกวาการคงอยูในองคการตอไปเปนสิ่งที่

ถูกตอง ทําใหมีความสนใจตอองคการอืน่ลดลงสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอ

องคการ ตามที่ Hrebiniak and Alutto (1972: 555) ไดทําการศึกษาไว คือ ผูที่เปนโสดมีแนวโนม

เปลี่ยนงานงายกวาผูที่แตงงานหรือเปนหมาย ซึ่งผูที่แตงงานแลวมีภาระที่ตองรับผิดชอบทําใหตองการ
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ความมั่นคงในการทํางานมากกวาจึงมีแนวโนมปฏิเสธการเปลี่ยนงาน แมจะมีทางเลือกใหทําเชนน้ันก็

ตามระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคการ ตามที่ Mowday, Steers and 

Porter (1982: 30) ไดกลาวไววา การศึกษามีความสัมพันธทางลบกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

เน่ืองจาก คนที่มีการศึกษาสูงจะคาดหวังตอสิ่งที่ไดรับจากองคการสูง จนองคการอาจไมสามารถ

ตอบสนองไดและมักจะไมมีความผูกพันกับตําแหนงหรือองคการมากนัก (Mathieu and Zajac, 1990: 

177) เพราะคนที่มีการศึกษาสูงจะมีขอมูลตางๆ ประกอบการตัดสินใจมากกวา และมีความเช่ือมั่นใน

ตนเองวามีโอกาสเปลี่ยนงานใหมไดงาย จึงทําใหผูที่มีการศึกษาสูงมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการ

ลดลงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคการ กลาวคือ ผูที่อยูใน

องคการเปนเวลานาน จะมีความรูสึกวาตนเองแกเกินไปที่จะเริ่มตนใหมกับนายจางคนใหม จึงทําใหมี

ความรูสึกจงรักภักดีตอองคการ หรือสถาบันที่เปนจุดเริ่มตนของการทํางาน 
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ภาพที่ 2 ความจงรกัภักดีประกอบดวยมิติ 3 มิติ  

 

 

 

 

1.พฤติกรรมท่ีแสดงออก  

(Behavioral Aspect) 

2.ความรูสึก  

(Affective Aspect) 

ความรักท่ีจะทํางานกับหัวหนา 

 

 ความเชื่อถือในหัวหนา แมคนอ่ืน

จะวางไงก็ตาม 

ความเชื่อมั่นและไววางใจหัวหนา 
3.การรับรู 

(Cognitive Aspect) 

ความรูสึกวาหัวหนายินดีรับผิดชอบ

แทนเมื่อเกิดความผิดพลาด 

ความตองการท่ีจะยายตาม

หัวหนาไปท่ีอ่ืน 

ความพึงพอใจในหัวหนา 

 

ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดี

ตอหัวหนา 

ความไมอยากยายไปจากหัวหนา 
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   จากภาพที่ 2 ความจงรักภักดีประกอบไปดวย 3 มิติ  

    1. พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) คือผลจากการที่บุคคลมีความรูสึก

ข้ันตนจึงตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งในเรื่องพฤติกรรมน้ัน 

ทัศนคติอาจเปนสาเหตุของการแสดงพฤติกรรม หรือทัศนคติอาจเปนผลของการแสดงพฤติกรรมเมื่อ

แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงแลว บุคคลน้ันจะมีทัศนคติทางบวกตอสิ่งที่ตนเองไดกระทําถึงแมวา

สิ่งที่กระทําไมสอดคลองกับทัศนคติในตอนแรก เมื่อกระทําไปแลวคนเราก็จะทําการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติใหเปนทางที่ดีเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดข้ึนได ไดแก ความไมอยากยายไปจากองคกร  

    2. ความรูสึก (Affective Aspect) คือ อารมณ ความรูสึกที่เกิดจากการประเมิน

ความรูสึกชอบไมชอบตอบุคคลหรือสถานการณ เชนความรักที่จะทํางานในองคกร หรือความพึงพอใจ

ในองคกร 

    3.  การรับรู (Cognitive Aspect) คือ คานิยม ความเช่ือที่บุคคลยึดถือตอบุคคล

หรือสถานการณที่มีอิทธิพลตอสิ่งที่บุคคลรับรูและกระทํา เชน ความเช่ือมั่นและไววางใจองคกร ความ

เช่ือถือองคกร ฮอย และรีย (Hoy and Rees, 1974: 268–275) 

   ความจงรักภักดีตอองคกรเปนภาวะความรูสึกทางจิตใจของบุคลากรที่มีตอองคกร 

โดยสามารถอธิบายได  4 ดาน ตอไปน้ี 

   1. ความจงรักภักดีตอองคกรดานจิตใจ หมายถึง ความปรารถนาอยางแรงกลาที่

จะทํางานพลเพื่อองคกรอยางตอเน่ือง เปนความแข็งแกรงของความสัมพันธทางจิตใจที่ทําใหบุคคล

รูสึกวาเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความรูสึกวามีเปาหมาย และวัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมี

ความสอดคลองกับองคกร ทําใหบุคคลเปนที่ยอมรับของคนในองคกร มีเจตคติที่ดีตอองคกร มีความตองการ

ที่จะเปนหน่ึงในองคกรที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย 

   2. ความจงรักภักดีตอองคกรดานความคงอยู หมายถึง การที่บุคลากรมีแนวโนมที่

จะทํางานในองคกรอยางตอเน่ือง มองความผูกพันในรูปของพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติตอองคกรมีความ

สม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน ไมเปลี่ยนแปลง ไมโยกยายที่ทํางาน  เกิดจากการที่บุคลากรเขาพิจารรา

อยางดีแลวถึงผลเสียของการละทิ้งการเปนหน่ึงในองคกร การที่บุคลากรเปนหน่ึงในองคกรนาน

เทาไหร ก็เทากับวาบุคลน้ันมีความยึดมัน่ผูกพันมันก็จะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคกร 

ซึ่งหากบุคลากรรับรูวาตนเองยังไดกําไรจากการลงทุนครั้งน้ี สิ่งที่ไดรับตอบแทนจากองคกรมันคุมคา

บุคลากรก็ยังจะคงอยูองคกร แตถารูสึกวาตัวเองลงทุนไปแตไมคุมก็จะตัดสนิใจลาออก 

   3. ความจงรักภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐาน เปนความจงรักภักดีและต้ังใจที่จะ

อุทิศตนใหกับองคกร เปนบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคลากร ที่จะตองทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

เปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคคลที่มีตอองคกร จากผลการวิจัยพบวา ที่ผานมาพบวาการมี
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บุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพักและความจงรักภักดีตอองคกรสูง มีแนวโนมวาจะทํางานกับองคกรเปน

เวลานาน 

   4. ความจงรักภักดีตอองคกรดานความยุติธรรม โดยจะแสดงพฤติกรรมที่เปน

ประโยชนตอองคกร การใหความชวยเหลือองคกรในดานตางๆอยางเต็มความรูความสามารถและ

พบวามีบุคคลากรทีมีความจงรักภักดีดานจิตใจสูง จะคงอยูกับองคกรเพราะสาเหตุที่วาอยากอยู 

บุคลากรที่มีความจงรักภักดีดานความคงอยู จะอยูกับองคกรดวยเหตุผลที่วาจําเปนตองอยู และ

บุคลากรที่มี   ความจงรักภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานสูงน้ันจะคงอยูกับองคกรดวยเหตุผลที่วาควร

อยู (ธนพร แยมสุดา, 2550: 1) 

  Baron (1996) ไดใหความหมายวา ความจงรักภักดีตอองคการ คือ ความผูกพันตอ

องคกร หรือเจตคติตอองคกรที่จะสะทอนใหเห็นถึงระบบความเกี่ยวของวาบุคคลมีความเช่ือมั่น 

ศรัทธา รักและหวงแหนตอองคกรที่ตนเอ็นสมาชิกอยู ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับสูงมีสวนสัมพนัธ

กับการอยูกับองคกรในปจจุบัน โดยประกอบดวย 

   1. การยอมรับอยางสูงตอเปาหมายและคานิยมขององคกร 

   2. การเต็มใจที่จะเขาไปกระทําการใดแทนได 

   3. ความปรารถนาอยางสูงสงที่จะคงอยูกับองคกรน้ันตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ประโยชนและความสําคัญของความจงรักภักดี 

ที่มา: Robert A. Baron, Psychology The Essential Science (Boston: Renslaer 

Polytechnic Institute, 1996).  



19 

 

   จากภาพที่ 3 ไดกลาวถึงประโยชนของความจงรักภักดีที่เกิดข้ึนภายในองศกรทําให

องคกรสามารถมีสินทรัพยที่สําคัญไดอยางบุคคลากรที่ดี ทําใหการแขงขันกับคูแขงมปีระสิทธิภาพและ

สามารถเอาชนะคูแขงขันได ทําใหองศกรมคีวามเจริญกาวหนา ซึ่งเมื่อองคกรที่พนักงานอยูและเปน

องคกรที่มีความเจริญกาวหนาน้ันหมายถึงจะสงผลใหพนักงานมีความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นใน

องคกร ทําใหอัตราการลาออกตํ่า พนักงานไมอยากยายงานไปที่อื่น 

   Steers (1977) ช้ีใหเห็นความสําคัญของความจงรักภักดีตอองคกร ที่สงผลตอการ

บริหารวา 

    1. การศึกษาเรื่องความจงรักภักดีตอองคกร ใชทํานายอัตราการเขาออกจากงานได 

    2. ความจงรักภักดีตอองคกรจะเปนแรงผลักดันของผูปฏิบัติงานในองคกรที่ตน

ปฏิบัติงานอยู 

    3. ความจงรักภักดีตอองคกรจะเปนตัวช้ีวัดถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรได

อีกดวย 

      1.7 แนวทางการสรางความจงรักภักดีตอองคกร 

         ธีระศักด์ิ กําบรรณารักษ (n.d.)  ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ไดใหแนวทางการสรางความจงรักภักดีตอองคกรไวดังน้ี 

   1. สรางจิตสํานึกรักองคกร 

   2. การเปนพนักงานที่ดีขององคกร 

   3. การสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว 

   4. การสรางความสํานึกในการทํางาน 

   5. ข้ันตอนการทํางานเปนทีม 

   6. การพัฒนาเชาวนจิตวิญญาณ (SQ)  

  Lisa Beach (2008) ไดกลาวถึงวิธีการในการเขาถึงและเพิ่มความจงรักภักดีตอ

องคกร นอกเหนือการใชเงิน ไดดังน้ี 

   1. สื่อสารกับพนักงานโดยใชการพูดคุยกับทุกคน ถึงเรื่องสารทุกขสุขดิบ

นอกเหนือจากเรื่องงาน 

   2.  เขาใจและหวงใยปญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆของพนักงาน 

   3.  เปนเสมือนเพื่อนที่ชวยแกปญหาและใหคําปรึกษากับพนักงาน 

   4.  มีการประเมินและบอกผลการทํางานและแนะนําวิธีการปรับปรุงแกไข 

   5.  รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

   6.  ซื้อสัตยในการรักษาความลับของพนักงาน และใหความใสใจกับทุกคนอยางเทาเทียม 

   7.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผลการทํางานกับพนักงาน 
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   8.  มีภาวะเปนผูนําที่มีคุณภาพ 

   จากการวิจัยของ Terrie Lynn Bittner (2008) ไดนําเสนอ 5 ข้ันตอนในการสราง

ความจงรักภักดีตอองคกรใหกับพนักงาน ดังน้ี 

   1. เขาใจวาพนักงานเปนผูที่ตองทํางานหนักเพื่อใหบริษัทเติบโตดังน้ันบริษัทตองให

ผลตอบแทนแกพนักงานอยางเหมาะสม 

    2.  คารพในความเห็นความรูและทักษะของพนักงานซึ่งพนักงานมักมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานที่ตนถนัด ควรใหความสําคัญ โดยปรึกษา และตัดสินใจตางๆรวมกับพนักงาน แมจะใชที่

ปรึกษาจากภายนอกก็ตาม 

    3.  ลดการจัดการที่ลงมาจากผูบริหารระดับสูง (Top down) แตเพิ่มการจัดการที่มา

จากพนักงาน (Bottom up) เพื่อรับฟงพนักงานมากข้ึน 

    4.  มีการปรับข้ันตําแหนงใหกับพนักงานในองคกรกอนพิจารณารับจากบุคคลอื่น

ภายนอกองคกรและใชการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหเหมาะสมกับตําแหนงงานซึ่งจะสงเสริมให

พนักงานต้ังใจทํางานและเพิ่มความจงรักภักดีตอองคกร 

    5.  ใหความสําคัญกับพนักงานอยางเทาเทียมกันทุกๆคน นอกเหนือจากสวัสดิการ

พื้นฐานเพื่อใหพนักงานรูสึกวาบริษัทใสใจพนักงานเชนมีการใหเงินหรือของขวัญในวันเกิดหรือจัดงาน

เลี้ยงเล็กๆนอยๆใหสวัสดิการครอบคลุมถึงครอบครัว เปนตน 

   Chuck Martin (2003) ไดนําเสนอ 10 วิธี เพิ่มความจงรักภักดีของพนักงานตอ

องคกรภายใน 2 ป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

    1.  เพิ่มภาวะผูนําใหกับหัวหนางานซึ่งพนักงานจะรูสึกมั่นใจถึงอนาคตการทํางาน

ของตนที่มีความชัดเจนเมื่อมีหัวหนางานที่มีภาวะผูนําที่ดี 

    2.  ปรับวัฒนธรรมองคกรใหมีความยุติธรรมมากข้ึน 

    3.  เพิ่มความไววางใจซึ่งสามารถสรางไดโดยการฝกอบรม ซึ่งจะไดประโยชนทั้งตอ

บริษัทและพนักงาน 

    4.  สรางโอกาสพนักงานตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน ในขณะที่บริษัท

ตองการเสนทางการเติบโต โดยตองพึ่งพาพนักงานโดยใหโอกาสความกาวหนาแกพนักงานในการ

ขับเคลื่อนบริษัท 

    5.  สนับสนุนความย่ังยืนของบริษัทโดยทั่วไปพนักงานมักตองการทํางานกับบริษัทที่

มีความมั่นคงมากกวาการไดรับเงินเดือนสูงๆเพียงอยางเดียว 

    6. มีการต้ังเปาหมายในงานเพื่อสรางความทาทายใหกับพนักงานที่มีตองาน และ

สรางการพัฒนาของพนักงาน 
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   7.  มีความมั่นคงในการทํางานใหพนักงานรูสึกมั่นคงวาตนจะไมถูกเลิกจาง ซึ่งจะ

กระทบตอขวัญกําลังใจของพนักงาน 

   8.  มีการจายคาตอบแทนอยางเปนธรรมใหเหมาะสมกับงานที่ทํา 

   9.  มีความยืดหยุนในการทํางานและชีวิตสวนตัวที่ตองไปดวยกัน 

    10. มีสวัสดิการที่ครอบคลุมสิ่งที่จําเปนตอพนักงานโดยรวม 

    Top Eleven Ways to Increase Employee Loyalty From Allegiance, Inc. 

11 วิธีที่ยอดเย่ียม ในการเพิ่มความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอบริษัทดวย Enterprise Feedback 

Management (EFM)  

   1.  วัดความผูกพันของพนักงานคือ วัดความสนใจตองานของพนักงานและ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยใชคําถาม 2-3 ขอ ในการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  2. ใหหาวาพนักงานชอบอะไร โดยรวบรวมจากสิ่งที่มีผลตอพนักงานบอยครั้ง 

  3. ใหพนักงานเห็นภาพรวมของระบบงาน ซึ่งเปนการกระจายอํานาจใหพนักงาน

ตัดสินใจไดระดับหน่ึง 

  4.  มีการฝกอบรม 

   5. สรางระบบพี่เลี้ยงเพื่อสามารถสอนผูเขาทํางานภายหลังทั้งยังเปนการพัฒนา

ทักษะพื้นฐานในการทํางานใหดีข้ึนแลว ยังสงเสริมสิ่งแวดลอมในการทํางานอีกดวย 

   6. ต้ังทีมการทํางานสรางความแข็งแกรงในการทํางานและสรางความไววางใจการ

ยอมรับระหวางพนักงานและแผนก 

   7.  สรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน ผูจัดการตองสามารถเปนที่ปรึกษาในการ

ทํางานของพนักงานได 

   8.  อยากลัวที่จะพูดความจริง คือตองเคารพในความคิดของพนักงานใหขอมูลทั่วไป

ของบริษัทตามจริง 

    9. ขจัดผูจัดการแยๆใหหมดเพราะจะทําใหระบบงานหลายๆสวนเสียและทําให

กําลังใจของพนักงานเสียดวย ซึ่งอาจสงผลสืบเน่ืองของลูกคา 

    10.  ใหการสนับสนุนพนักงาน 

    11. ใชเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ ทั้งดานคุณภาพ และปริมาณ ดานพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจ เพื่อความคงอยูและเสริมสรางความจงรักภักดีของพนักงานตอองคกร 
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2. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ 

(Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามด้ินรนเพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิง่เรา

ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลน้ันๆ เอง ภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไรบางอยาง 

จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการน้ัน สวน

ภายนอกไดแก สิ่งใดก็ตามที่มาเรงเรา นําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนาในการประกอบ

กิจกรรมในตัวมนุษย ซึ่งแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก แตเพียงอยางเดียว หรือทั้ง

สองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความตองการของมนุษย 

ซึ่งความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียังมีสิ่งเราอื่นๆ เชน การยอมรับ

ของสังคม สภาพบรรยากาศที่เปนมิตร การบังคับขูเข็ญ การใหรางวัลหรือกําลังใจหรือการทําใหเกิด

ความพอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 

 โดยทั่วไปแลวมนุษยมิไดทํางานอยางเต็มความสามารถเสมอไป การจูงใจเพื่อใหเกิด   

การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคคล ทําใหบุคคลตอง

ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เต็มศักยภาพ ดวยใจรักงานจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางแรงจูงใจใน

ตัวบุคคล เพื่อเปนปจจัยนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ของบุคคลในที่สุด (ยงยุทธ เกษสาคร, 

2541: 63)   

 ความหมายของการจูงใจในการทํางาน หมายถึงความยินดีและเต็มใจที่บุคคลจะทุมเท

ความสามารถเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานจะแสดงความกระตือรือรน 

เผชิญอุปสรรคและปญหา ซึ่งกลาวไดวาพนักงานในองคกรที่มีแรงจูงใจในการทํางานจะมีเปาหมายใน

การแสดงออก มีความพยายามในการแสดงออก ทุมเทความสามารถในการทํางาน เพื่อใหการทํางาน

บรรลุเปาหมาย  

  2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญ ๆ คือ 

  1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 

    ทฤษฎี น้ี ใหความสําคัญกับประสบการณในอดีต (Past Experience) วามีผลตอ

แรงจูงใจของบุคคลเปนอยางมาก ดังน้ันทุกพฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับ

อิทธิพลที่เปนแรงจูงใจมาจากประสบการณใน อดีตเปนสวนมาก โดยประสบการณในดานดีและ

กลายเปนแรงจูงใจทางบวกที่สงผลเราใหมนุษยมีความตอง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางน้ันมาก

ย่ิงข้ึนทฤษฎีน้ีเนนความสําคัญของสิง่เราภายนอก (Extrinsic Motivation) 
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   2. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning View of Motivation) 

    ทฤษฎีน้ีเห็นวาแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการสราง

เอกลักษณและการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองช่ืนชม หรือคนที่มี

ช่ือเสียงในสังคมจะเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

  3. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 

    ทฤษฎีน้ีเห็นวาแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษยน้ันข้ึนอยูกับการรับรู 

(Perceive) สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปญญาเปนสําคัญ มนุษยจะไดรับ

แรงผลักดันจากหลายๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งในสภาพเชนน้ี มนุษยจะเกิดสภาพความไม

สมดุล (Disequilibrium) ข้ึน เมื่อเกิดสภาพเชนวาน้ีมนุษยจะตอง อาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation) 

และการปรับ (Accommodation) ความแตกตางของประสบการณที่ไดรับใหมให เขากับประสบการณ

เดิมของตนซึ่งการจะทําไดจะตองอาศัยสติปญญาเปนพื้นฐานที่สําคัญทฤษฎีน้ีเนนเรื่องแรงจงูใจภายใน

(intrinsic Motivation) นอกจากน้ันทฤษฎีน้ียังใหความสําคัญกับเปาหมาย วัตถุประสงค และการวางแผน 

ทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of Aspiration) โดยที่เขากลาววาคนเรามี

แนวโนมที่จะต้ังความคาดหวังของตนเองใหสูงข้ึน เมื่อเขาทํางานหน่ึงสําเร็จ และตรงกัน ขามคือจะต้ัง

ความคาดหวังของตนเองตํ่าลง เมื่อเขาทํางานหน่ึงแลวลมเหลว 

  4. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 

    แนวความคิดน้ีเปนของมาสโลว (Maslow) ที่ไดอธิบายถึงลําดับความตองการ

ของมนุษย โดยที่ความตองการจะเปน ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสูความตองการน้ัน 

ทําใหเราไมจําเปนตองสืบพฤติกรรมเลย ดังน้ีถาเขาใจความตองการของมนุษยก็สามารถ อธิบายถึง

เรื่องแรงจูงใจของมนุษยไดเชนเดียวกัน 

  ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ันของมาสโลว กลาววา มนุษยมีความตองการ ความปรารถนา 

และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง ความตองการเหลาน้ีจะเรียงลําดับข้ันของความตองการ ต้ังแต

ข้ันแรกไปสูความตองการข้ันสูงข้ึนไปเปนลําดับ ซึ่งมีอยู 5 ข้ัน ดังน้ี 

   1.  ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ัน

พื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม 

การพักผอน เปนตน 

   2.  ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อ

มนุษยสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่

สูงข้ึนตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิต

และหนาที่การงาน 
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   3.  ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation 

or Acceptance Needs) เปนความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหน่ึงของ

มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ ความตองการ

ไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความช่ืนชมจากผูอื่น เปนตน 

   4.  ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน

ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสงัคม เชน ความตองการไดรับความเคารพ

นับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 

   5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เปนความตองการสูงสุด

ของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน 
 

ตารางที่ 1 ทฤษฏีแรงจูงใจตามลําดับ 5 ข้ันตอน 
 

ความตองการทางดานรางกายในองคกร ( Physiological needs in organization ) 

Ventilation การระบายอากาศ บรรยากาศปลอดโปรง ไมอึดอัด ทึบ/ฝุน/

ควัน/กลิ่น/รอน 

 ฺBase Salary เงินเดือนพื้นฐานที่เพียงพอแกการดํารงชีวิต คุณคาของงาน 

ความรูความสามารถ 

Cafeteria โรงอาหารที่มีอาหารอรอย สะอาด ถูกหลักโภชนาการ ราคาไม

แพง 

Working Conditions สภาพการทํางานที่เอื้อตอการทํางานใหสําเร็จตามหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

ความตองการความปลอดภัยในองคกร ( Safety needs in organization ) 

Safety Working 

Conditions 

สภาพการทํางานที่เหมาะสม ปลอดภัยตออาชีวอนามัย 

Fringe Benefits สวัสดิการ 

General Salary Increase การข้ึนเงินเดือนทั่วไป 

 

 

 

 

 



25 

 

ตารางที่ 1 ทฤษฏีแรงจูงใจตามลําดับ 5 ข้ันตอน (ตอ) 

 

Job Security งานที่มั่นคง 

ความตองการความรักและความเปนเจาของในองคกร ( Belongingness and love needs in 

organization) 

Quality of supervision คุณภาพของการกํากับดูแล 

Compatible work group ความเขากันไดกับกลุมผูรวมงาน 

Professional friendship มิตรภาพแบบมืออาชีพ 

ความตองการไดรับความนับถือยกยองในองคกร ( Esteem needs in organization) 

Job title ช่ือตําแหนง 

Merit pay rise การจายเพิ่มข้ึนตามระบบคุณธรรม ไมใชระบบอุปถัมภ 

Peer/Supervisory 

Recognition 

การไดรับการยกยองชมเชยจากหัวหนาและเพื่อนรวมงาน 

Work itself การทํางานไดดวยตนเองอยางอิสระ 

Responsibility หนาที่ความรับผิดชอบที่มีคุณคา 

ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงในองคกร ( Self-actualization needs in organization) 

Challenging job งานที่ทาทาย 

Creativity การใชความคิดสรางสรรค 

Achievement in work ความสําเร็จในการทํางาน 

Advancement in 

organization 

ความกาวหนาในองคกร 

 

ที่มา: Abraham Maslow,  Motivation and Personnality (New York: Harper and Row 

Publishers, 1970). 

  จากตารางที่ 1 จึงยกเอาทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน มาประยุกตใชในการสราง

แรงจูงใจในการทํางานใหพนักงานในองคกร ต้ังแตระดับพื้นฐาน (Basic) จนถึงระดับซับซอน 

(Complex) ซึ่งเริ่มจากดานความตองการทางดานรางการในองคกรวาดวยเรื่องของสถานที่ทํางาน 

สวัสดิการ สภาพที่ทํางานที่เอื้อตอการทํางานใหประสบความสําเร็จ  ดานตอมาคือดานความปลอดภัย

ภายในองคกร คือสถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงทางดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดาน

ตอไป ดานความรักและความเปนเจาขององคกร เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน มิตรภาพที่ดีในการทํางาน 
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ดานตอมาคือดานความตองการในการไดรับการยอมรับ การยกยองจากในองคกร และดานสุดทายคือ

ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงในองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงองคประกอบของแรงจงูใจ มี 3 ดาน 

ที่มา: Steven L. McShane, Glinow Von, and Mary A. Organization behavior: Emerging 

realities for the workplace revolution, 2nded. (New York: McGraw-Hill, 2003).  

 

  จากภาพที่ 3 แสดงถึงองคประกอบของแรงจูงใจทั้ง 3 ดาน ประกอบไปดวยดานที่ 

1) องคประกอบทางดานกายภาพ (Biological Factor) ในองคประกอบดานน้ีจะพิจารณาถึงความ

ตองการทางกายภาพของมนุษย เชน ความตองการปจจัย 4 เพื่อจะดํารงชีวิตอยูได 2) องคประกอบ

ทางดานการเรียนรู (Learned Factor) องคประกอบดานน้ีเปนผลสืบเน่ืองตอจากองคประกอบขอ 1 

ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุกคนไมสามารถไดรับการตอบสนองความตองการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพ

ตามที่ตนเองตองการ และในหลายๆ ครั้ง สิ่งแวดลอมเปนตัววางเงื่อนไขในการสรางแรงจูงใจของ

มนุษย 3) องคประกอบทางดานความคิด (Cognitive Factor) 

 2.2 ลักษณะของแรงจูงใจแรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังน้ี 

 1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายใน

ตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ   

ความตองการ ฯลฯ สิ่งตางๆ ดังกลาวน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชน คนงานที่เห็นองคการ
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คือสถานที่ใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนใน

การดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนที่ดีแตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกัน ลดคาใชจายและ

ชวยกันทํางานอยางเต็มที ่

 2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดัน

ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล เกียรติยศช่ือเสียง คําชม 

หรือยกยอง แรงจูงใจน้ีไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะ

กรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทาน้ัน 

  ความตองการ (Need) เปนสภาพที่บุคคลขาดสมดุลทําใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคล

แสดงพฤติกรรมเพื่อสรางสมดุลใหตัวเอง เชน เมื่อรูสึกวาเหน่ือยลาก็จะนอนหรือน่ังพัก ความตองการ

มีอิทธิพลมากตอพฤติกรรมเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ  

 นักจิตวิทยาแตละทานอธิบายเรื่องความตองการในรูปแบบตางๆ กัน ซึ่งสามารถแบง

ความตองการพื้นฐานของมนุษยไดเปน 2 ประเภททําใหเกิดแรงจูงใจ 

 1.  แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physical Motivation) เปนความตองการเกี่ยวกับ

อาหาร นํ้า การพักผอน การไดรับความคุมครอง ความปลอดภัย การไดรับความเพลิดเพลิน การลด

ความเครงเคียด แรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวัยเด็กตอนตนและวัยผูใหญตอนปลายเน่ืองจากเกิดความ

เสื่อมของรางกาย 

 2.  แรงจูงใจทางดานสังคม (Social Motivation) แรงจูงใจดานน้ีสลับซับซอนมาก

เปนความตองการที่มีผลมาจากดานชีววิทยาของมนุษยในความตองการอยูรวมกันกับครอบครัว เพื่อน

ฝูงในโรงเรียน เพื่อนรวมงาน เปนความตองการสวนบุคคลที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมซึ่งในบางวัฒนธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลที่เขมแข็งและเหนียวแนนมาก 

  ความแตกตางของแรงจูงใจดานสังคมและแรงจูงใจดานรางกาย คือแรงจูงใจดาน

สังคม เกิดจากพฤติกรรมที่เขาแสดงออกดวยความตองการของตนเองมากกวาผลตอบแทนจากวัตถุ

และสิ่งของแรงขับ (Drives) เปนแรงผลักดันที่เกิดจากความตองการทางกายและสิ่งเราจากภายในตัว

บุคคล ความตองการและแรงขับมักเกิดควบคูกัน เมื่อเกิดความตองการแลวความตองการน้ันไป

ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวาเปนแรงขับ เชน ในการประชุมหน่ึงผูเขาประชุมทั้งหิว ทั้งเหน่ือย 

แทนที่การประชุมจะราบรื่นก็อาจจะเกิดการขัดแยงหรือเพราะวาทุกคนหิวก็รีบสรุปการประชุมซึ่ง

อาจจะทําใหขาดการไตรตรองที่ดีก็ไดสิ่งลอใจ (Incentives) เปนสิ่งชักนําบุคคลใหกระทําการอยางใด

อยางหน่ึงไปสูจุดมุงหมายที่ต้ังไวถือเปนแรงจูงใจภายนอก เชน ตองการใหพนักงานมาทํางาน

สม่ําเสมอก็ใชวิธียกยองพนักงานที่ไมขาดงานโดยจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงานที่ไมขาดงาน

หรือมอบโลใหแกฝายที่ทํางานดีประจําป สิ่งลอใจอาจเปนวัตถุ เปนสัญลักษณ หรือคําพูดที่ทําให

บุคคลพึงพอใจ 
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 การคาดหวัง (Expectancy) เปนการต้ังความปรารถนาที่จะเกิดข้ึนของบุคคลในสิ่งที่

จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน พนักงานคาดหวังวาเขาจะไดโบนัสประมาณ 4-5 เทาของเงินเดือนในปน้ี 

การคาดหวังทําใหพนักงานมีชีวิตชีวาซึ่งบางคนอาจสมหวังบางคนอาจผิดหวังก็ได สิ่งที่เกิดข้ึนกับสิ่งที่

คาดหวังมักไมตรงกันเสมอไปถาสิ่งที่เกิดข้ึนหางกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทําใหพนักงานคับของใจ

ในการทํางาน การคาดหวังกอใหเกิดแรงผลักดันหรือเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรม ถาองคกร

กระตุนใหพนักงานยกระดับผลงานตนเองไดและพิจารณาผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับสิ่งที่พนักงาน

คาดหวังวาควรจะไดก็จะเปนประโยชนทั้งองคกรและพนักงานการต้ังเปาหมาย (Goal Setting) เปน

การกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของบคุคลจดัเปน

แรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ันในการทํางาน ธุรกิจที่มุงเพิ่มปริมาณและคุณภาพควรมีการต้ังเปาหมาย

ในการทํางานเพราะจะสงผลใหการทํางานมีแผนในการดําเนินการเหมือนเรือที่มีหางเสือ เพราะมี

เปาหมายชัดเจนที่กลาวถึงที่มาของแรงจูงใจจะเห็นวาคอนขางยากที่จะอธิบายแตละเรื่องแยกจากกัน

เพราะทุกเรื่องมีความสัมพันธเกี่ยวของกันทุกขอ 

  ทฤษฎีของการจูงใจ (Theories of Motivation) 

 

  
 

ภาพที่ 5 ทฤษฎีของการจูงใจ กระบวนการ เสริมแรง (Theories of Motivation) 

ที่มา: Steven L. McShane, Glinow Von, and A. Mary, Organization behavior: Emerging 

realities for the workplace revolution, 2nded. (New York: McGraw-Hill,  2003).  
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 1. ทฤษฎีเน้ือหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)  

  ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงความตองการหรือปรารถนาภายในของบคุคล ซึ่งกระตุนใหเกดิ

พฤติกรรม หรือเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงกลไกความตองการของพนักงาน ซึ่งไดแก สาเหตุที่พนักงานมี

ความตองการที่แตกตางกันในชวงเวลาที่แตกตางกัน (McShane and Glinow, n.d.: 597)  

 2. ทฤษฏีกระบวนการ (Process Theories)  

  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information Processing 

Theory) เปน ทฤษฏีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปญญาของมนุษย โดยใหความสนใจ

เกี่ยวกับการทํางานของสมอง ทฤษฏีน้ีมีแนวคิดวา การทํางานของสมองมนุษยมีความคลายคลึงกับ

การทํางานของคอมพิวเตอร หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีน้ี คือ การนําเสนอสิ่งเราที่

ผูเรียนรูจักหรือมีขอมูลอยูจะสามารถชวยใหผูเรียนหันมาใสใจและรับรูสิ่งน้ัน จัดสิ่งเราในการเรยีนรูให

ตรงกับความสนใจของผูเรียน สอนใหฝกการจําโดยใชวิธีการที่หลากหลาย หากตองการใหผูเรียน

จดจําเน้ือหาสาระใดๆ ไดเปนเวลานาน สาระน้ันจะตองไดรับการเขารหัส (Encoding) เพื่อนําไปเขา

หนวยความจําระยะยาว วิธีการเขารหัสสามารถทําไดหลายวิธี เชน การทองจําซ้ําๆ การทบทวน หรือ

การใชกระบวนการขยายความคิด 

 3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

  การทําใหความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อันเปนผลเน่ืองมาจากผลกรรมที่ตามหลงั

พฤติกรรมน้ัน 

 2.3 ทฤษฎีเน้ือหาเปนท่ีรูจักและยอมรับ  

 1. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs 

Theory) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย ซึ่งกําหนดโดยนักจิตวิทยา ช่ือ 

มาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย มาสโลวมองวา

ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุดเมือ่ความตองการใน

ระดับหน่ึงไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็จะมีความตองการอื่นในระดับที่สูงข้ึนตอไป  
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ภาพที่ 6 แสดงถึงพื้นฐานของมนุษย 

ที่มา: Abraham Maslow, Motivation and Personnality (New York: Harper and Row 

Publishers, 1970).  

 

  1.  ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ัน

พื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม การ

พักผอน เปนตน 

  2.  ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื่อ

มนุษยสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่

สูงข้ึนตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิต

และหนาที่การงาน 

  3.  ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation 

or Acceptance Needs) เปนความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหน่ึงของ

มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ ความตองการ

ไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความช่ืนชมจากผูอื่น เปนตน 

 4.  ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน

ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพ

นับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 
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 5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self- Actualization) เปนความตองการสูงสุด

ของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน 

  จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว สามารถแบงความตองการออกไดเปน 

2 ระดับ คือ 

 1.  ความตองการในระดับตํ่า (Lower Order Needs) ประกอบดวยความตองการ

ทางรางกาย ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง และความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 

 2.  ความตองการในระดับสูง (Higher Order Needs) ประกอบดวย ความตองการ

การยกยองและความตองการความสําเร็จในชีวิต 

  แรงจูงใจดานผลตอบแทน 

 ผลตอบแทนถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดึงดูดในพนักงานที่มีความสามารถ ที่

จะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ผลตอบแทนประกอบดวย 3 สวนคือ ผลตอบแทนหลัก สวนใหญ

ไดรับเปนประจํา เชน เงินเดือน ผลตอบแทนจากผลการทํางานที่ดี เรียกวา โบนัส การแบงปนกําไร

ผลประโยชนอื่นๆ บางครั้งเรียกวาผลตอบแทนทางออม เชน สวัสดิการตางๆ  

 

3. แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 

  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

 จากการสํารวจงานเขียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของมานุษยวิทยาพบวา นัก

มานุษยวิทยาแตละทานไดใหความหมายแตกตางกันออกไปหลายความหมายซึ่งข้ึนอยูกับจุดยืนของ

นักวิชาการ เชน นักวิชาการที่มีจุดยืนทางปรัชญาของศาสตรแบบตีความ (Interpretation) จะเห็นวา

วัฒนธรรมมิใชพฤติกรรมที่สังเกตุได วัฒนธรรมคือความเปนจริงที่สังคมสรางข้ึนมา (Socially 

Structure Reality) ผูศึกษาจึงเปนผูตีความเพื่อใหเขาใจความเปนจริงดังกลาวโดยใชอัตวิสัยของ

ตนเอง (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 218) โดยอยูในรูปของระบบความเช่ือ และคานิยมทาง

สังคมซึ่งอยูเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย ขณะที่บางทานมีจุดยืนทางปรัชญาของศาสตรแบบธรรมชาติ

นิยม (Naturalism) เห็นวาวัฒนธรรมคือความเปนจริงที่ดํารงอยูอยางเปนอิสระจากผูศึกษา และ

สามารถรับรู วัดไดอยางเปนวัตถุวิสัย เปนคุณลักษณะที่ถูกครอบครองโดยองคการ กอเกิดมาจาก

พฤติกรรมรวมของกลุม 

 นอกจากน้ีวัฒนธรรมยังมีลักษณะหลักที่สําคัญที่มีผลตอการนิยามความหมาย 4 ประการ 

คือ ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสราง (Structural Stability) ความลึก (Depth) ความกวาง (Breadth) 

และการสรางแบบแผน (Patterning)  
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 1. ความมีเสถียรภาพเชิงโครงสราง หมายถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่มีความคงทนและไม

สามารถยกเลิกไดงาย วัฒนธรรมยังคงดํารงอยูแมสมาชิกในองคการจากไปวัฒนธรรมเปนสิ่ง

เปลี่ยนแปลงยากเพราะวาสมาชิกกลุมใหคุณคาแกเสถียรภาพซึ่งมอบความหมายในการดํารงชีวิตและ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกและรวมทั้งยังสามารถใชทํานายแบบแผนความคิดและพฤติกรรมของ

สมาชิกภายในกลุม 

 2. วัฒนธรรมคือสิ่งที่ลึกที่สุด ซึ่งเปนสวนที่เปนจิตใตสํานึกของกลุมดังน้ันจึงสามารถ

มองเห็นและจับตองไดนอยกวาสวนประกอบอื่นของกลุมจากมุมมองน้ี สิ่งที่บุคคลทั่วไปเขาใจวาเปน

วัฒนธรรม เชนเรื่องเลา พิธีกรรม ประเพณี ที่จริงแลวเปนเพียงองคประกอบที่ปรากฏออกมาใหเห็นใน

ระดับพื้นผิวหาใชเน้ือแท (Essence) ของวัฒนธรรม และสิ่งใดก็ตามย่ิงมีความลึกมากก็ย่ิงมีความมั่นคง

มาก หากใชอุปมาเปรียบวัฒนธรรมเชน ตนไม สิ่งที่แสดงออกมาใหเราเห็นคือลําตน กิ่ง ใบ ดอก ซึ่ง

เปรียบเสมือน ประเพณี พิธีกรรม หรืองสิ่งกอสรางที่เปนวัตถุตางๆ ขณะที่รากของตนไมเปรียบเสมือน

เน้ือแทของวัฒนธรรม ซึ่งหย่ังรากลึกลงไปเทาไรก็ย่ิงมากความมั่นคงมากข้ึนเทาน้ัน 

 3. วัฒนธรรมคือความกวาง เมื่อวัฒนธรรมมีการพัฒนา จะขยายออกไปครอบคลุมหนาที่

ทุกสวนของกลุม วัฒนธรรมมีการแทรกซึม แพรกระจาย และมีอิทธิพลตอวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการ

ปรับตัวตอสิ่งแวดลอมและวิธีการบูรณาการภายในกลุม 

 4. การสรางแบบแผน วัฒนธรรมจะบูรณาการหรือสรางแบบแผนจากองคประกอบตางๆ 

ไปสูกระบวนทัศนที่ใหญกวาหรือเปนภาพรวม (Gestalt) ซึ่งเช่ือมโยงรอยรัดองคประกอบที่หลากหลายไว

ดวยกันและอยูในระดับลึก ดวยเหตุผลดังกลาววัฒนธรรมจึงมีนัยที่หลอมรวมพิธีกรรม บรรยากาศ คานิยม 

และพฤติกรรมเขาดวยกันอยางสอดคลองเช่ือมโยงเปนองครวมแบบแผนหรือการบูรณาการเชนน้ีเปน

เน้ือแทของสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรม แบบแผนเชนน้ีมีรากฐานมาจากความตองการของมนุษยในการ

จัดการสิ่งแวดลอมอยางมีเหตุผล และมีระเบียบเทาที่จะทําไดความไรระเบียบและไรเหตุผลทําให

มนุษยกังวล ดังน้ัน มนุษยทั่วไปจึงมีแนวโนมทํางานหนักเพื่อลดความกังวลโดยการพัฒนาทัศนะที่คง

เสนคงวา และสามารถทํานายไดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งที่เปนจริงและแนวทางการสรางสิ่งที่ควรจะเปน 

ดังน้ัน “วัฒนธรรมองคการ” จึงคลายกับวัฒนธรรมอื่นที่ไดรับการพัฒนาจากการตอสูของกลุมบุคคล

เพื่อสรางความหมาย และวิธีการในการจัดการกับสรรพสิ่งที่พวกเขาเผชิญหนาอยู Schein (2004: 

14-15) 

 จากลักษณะวัฒนธรรมอาจกลาวไดวาวัฒนธรรมองคการมีลักษณะที่ทนตอความเปลี่ยนแปลง

หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ในคุณลักษณะที่สําคัญ (Endurance) ไมสามารถสังเกตุเห็นได

ชัดเจนหรือเปนสิ่งที่แฝงเรน (Implicit) มีการแทรกซึม และแพรกระจายเปนแกนคานิยม (Core 

Value) ที่มีอิทธิพลตอสมาชิกในองคการ มีการตีความหมายรวมกัน (Consensual Interpretation) 
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เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนของสมาชิกในองคการ และนักวิชาการไดนิยามความหมายโดยเกิดจากการ

จําแนกลักษณะของวัฒนธรรมองคการไวดังน้ี 

 Cameron and Ettington (1988) กลาววา วัฒนธรรมองคการเปน ชุดของคานิยม

ความเช่ือ และฐานคติที่บงบอกถึงคุณลักษณะขององคการและสมาชิกภายในองคการ ที่มีความ

ทนทานตอการเปลี่ยนแปลง 

 Schien (2004) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง แบบแผนของฐานคติพื้นฐานรวม 

ซึ่งไดรับการเรียนรูจากองคการในฐานะที่เปนสิ่งที่สามารถแกปญหาของการปรับตัวใหสอดคลองกับ

สิ่งแวดลอมภายนอกและการบูรณาการ สิ่งที่อยูภายในองคการ เมื่อแบบแผนของฐานคติสามารถ

ดําเนินไปไดอยางดีจนกระทั่งไดรับการพิจารณาวามีความสมเหตุสมผล แบบแผนน้ีจึงไดรับการถายทอด

ใหแกสมาชิกใหมขององคการในฐานะที่เปนแนวทางที่ถูกตองสําหรับการรับรูการคิด และการรูสึกที่

เกี่ยวของกับปญหาเหลาน้ัน 

 Denison (1990) กลาววา วัฒนธรรมองคการ หมายถึง คานิยม ความเช่ือ และหลักการ

พื้นฐานซึ่งทําหนาที่ในฐานะที่เปนรากฐานของระบบการจัดการองคการและกลุมของการปฏิบัติและ

พฤติกรรมการจัดการซึ่งขยายและเสริมแรงหลักการพื้นฐานเหลาน้ัน หลักการและการปฏิบัติทั้งหลาย

ดํารงอยูก็เพราะวามีความหมายตอสมาชิกองคการเปนภาพตัวแทนยุทธศสตร สําหรับการอยูรอดของ

องคการซึ่งดําเนินการไดดีในอดีตและสมาชิกองคการเช่ือวาจะดําเนินการไดดีตอไปในอนาคต 

 O’reilly, Chatman and Caldwell (1991) ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา

หมายถึง รูปแบบการตระหนักรูรวมกันของสมาชิกในสังคมน้ันๆ จากความหมายที่กลาวแลวอาจจะ

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการคือ ชุดของคานิยมความเช่ือ ฐานคติ ที่มีรวมกันและรูปแบบของการปฏิบัติ   

รวมตางๆ ของสมาชิกในองคการที่บงบอกถึงคุณลักษณะขององคการและสมาชิกในองคการ มีการถายทอด

ในฐานะที่เปนแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งมีความหมายตอองคการและมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลง 

  ความสําคัญของพฤติกรรมองคการ 

  เน่ืองจากการบริหารงานเปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอื่น และการบริหาร

เปนกระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ และการควบคุมปจจัยตางๆ โดยเฉพาะทรัพยากร

มนุษยเปนปจจัยที่มีความตองการ มีความรูสึกและอารมณ ดังน้ันการที่จะบริหารจัดการใหมนุษย

ทํางานไดสําเร็จ เกิดประสิทธิผลตามจุดมุงหมายขององคการตลอดจนสามารถแขงขันและทําให

องคการอยูรอดไดน้ัน ผูบริหารจําเปนตองทําการศึกษาพฤติกรรมภายในองคการ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

และสามารถทํานายพฤติกรรมในองคการไดตลอดจนสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให

เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ทั้งน้ีการศึกษาพฤติกรรมองคการมีความสําคัญตอผูบริหารดังตอไปน้ี 

(วิเชียร วิทยอุดม, 2549) 
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 1. ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของตนเองการศึกษา

พฤติกรรมองคการจะชวยใหผูบริหารเขาใจพฤติกรรมและความรูสึกของตนเอง เชน มีความเขาใจใน

ความรูสึก ความตองการและแรงจูงใจของตนเอง ทําใหทราบธรรมชาติ จุดออนและจุดแข็งของ

พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนปจจัยที่เปนสาเหตุ ทําใหสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค เชน นําความรูที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมและ

ความความสามารถในการตัดสินใจ การตอบสนองการควบคุมอารมณและความเครียดตางๆ การพัฒนา   

การสื่อสารกับผูอื่น ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอการบริหารงานในอาชีพของตน 

 2. ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา

เน่ืองจากผูบริหารจําเปนตองรับผิดชอบในการวางแผนการจัดองคการและการควบคุมใหมีการทํางาน

ที่นา ไปสูผลสําเร็จขององคการ การศึกษาพฤติกรรมองคการจะทําใหผูบริหารเขาใจธรรมชาติและ

ความตองการของผูใตบังคับบัญชาแตละคนเขาใจปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม จึงทําใหผูบริหารเขาใจ

ในปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตองสามารถทํานายไดวา ถาใสปจจัยหรือตัวแปรใดเขาไป จะ

สงผลใหเกิดพฤติกรรมอะไรข้ึน ซึ่งนํามาสูการแกไขปญหาพฤติกรรมในองคการดวยการควบคุมตัว

แปรตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน ใชการจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางทุมเทมากข้ึน มีการจัดออกแบบ

งานไดอยางเหมาะสมกับธรรมชาติของคนทํางานการแกไขปญหาความขัดแยงในองคการ การสนับสนุน

ใหบุคลากรทํางานไดบรรลุตามเปาหมายและไดรับรางวัล เปนตน 

 3. ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน

เน่ืองจากผูบริหารจําเปนตองทํางานและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในองคการ การเขาใจ

กระบวนการเกิดทัศนคติของบุคคล การเขาใจความแตกตางของแตละบุคคลกระบวนการกลุมที่

เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกัน และความสัมพันธระหวางกลุม วัฒนธรรมภายในองคการพฤติกรรมที่

เกี่ยวกับอํานาจและการเมืองภายในองคการ จะชวยใหผูบริหารเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมตางๆ ในองคการ ทําใหสามารถทํานายและนํามาใชในการสนับสนุนใหเกิดการทํางาน

รวมกันไดเปนอยางดี 

 4. ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายพฤติกรรมของผูบริหาร บุคคลอื่น และ

สภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขององคการเน่ืองจากผูบริหารมีหลายระดับผูบริหาร

ในระดับที่อยูเหนือข้ึนไปจะมีอิทธิพลตอผูบริหารในระดับรองลงมา และบุคคลอืน่และสภาวะตางๆ ที่

เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายการบริหารจะมีอิทธิพลตอผูบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารจาก

สวนกลาง ผูตรวจราชการ ผูถือหุนรวมทั้งคูแขง (Competitors) ผูสงวัตถุดิบให (Suppliers) และ

ลูกคาขององคการ ตลอดจนสภาพแวดลอมเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภายในและ ภายนอกประเทศ

ที่สงผลกระทบตอองคการ ฯลฯ พฤติกรรมองคการจึงเปนสิ่งที่จะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจ

พฤติกรรมและความตองการของผูบริหารที่อยูเหนือข้ึนไปและบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบาย
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ขององคการ และสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกที่สงผลตอนโยบายขององคการ 

ซึ่งนํามาสูการเจรจาตอรอง การวางแผน การจัดองคการ และการควบคุมใหองคการมีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางที่พึงประสงค และสามารถตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบายขององคการไดดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมองคการจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอผูบริหาร 

กลาวคือทําใหผูบริหารเขาใจตนเอง เขาใจผูใตบังคับบัญชา เขาใจเพื่อนรวมงาน ตลอดจนเขาใจ

ผูบริหารและบุคคลอื่นและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย โดยความเขาใจเหลาน้ีจะ

ทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึน และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง จูงใจสนับสนุน

และควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น อันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูบริหารสามารถบริหารตนเองและ

บุคคลรอบขาง และทําใหองคการประสบความสําเร็จได 

 เน่ืองจากผูบริหารมีหลายระดับ ผูบริหารในระดับที่อยูเหนือข้ึนไปจะมีอิทธิพลตอ

ผูบริหารในระดับรองลงมา และบุคคลอื่นและสภาวะตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย       

การบริหารจะมีอิทธิพลตอผูบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารจากสวนกลาง ผูตรวจราชการ ผูถือหุน 

รวมทั้งคูแขง (Competitors) ผูสงวัตถุดิบให (Suppliers) และลูกคาขององคการ ตลอดจนสภาพแวดลอม

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่สงผลกระทบตอองคการ ฯลฯ พฤติกรรม

องคการจึงเปนสิ่งที่จะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรมและความตองการของผูบริหารที่อยู

เหนือข้ึนไปและบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายขององคการและสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลง

ของปจจัยภายนอกที่สงผลตอนโยบายขององคการ ซึ่งนํามาสูการเจรจาตอรอง การวางแผน การจัด

องคการ และการควบคุมใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค และสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายขององคการได ดังน้ัน

การศึกษาพฤติกรรมองคการจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอผูบริหาร กลาวคือทําใหผูบริหารเขาใจตนเอง

เขาใจผูใตบังคับบัญชา เขาใจเพื่อนรวมงาน ตลอดจนเขาใจผูบริหารและบุคคลอื่นและสภาวะตางๆ ที่

เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย โดยความเขาใจเหลาน้ีจะทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึน

และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง จูงใจ สนับสนุนและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่น อันเปน

สวนสําคัญที่จะทําใหผูบริหารสามารถบริหารตนเองและบุคคลรอบขาง และทําใหองคการประสบ

ความสําเร็จได 

  แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

 คําวา “วัฒนธรรม” มักจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมองคการ กระบวนการทํางานในองคการ 

หรือ ความเปนผูนํา ในองคการ จะเห็นไดวาวัฒนธรรมมิไดหมายรวมถึงทุกๆ อยางที่เกิดข้ึนในองคการ 

ในอดีตมีการแปลความหมายของคําวาวัฒนธรรมออกมา อยางมากมาย ข้ึนอยูกับมุมมองของแตละ

บุคคลวาจะมองในรูปแบบใด เชน นักมนุษยวิทยาอาจมองวา วัฒนธรรมเปนขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่มีการปฏิบัติสืบตอกันมาภายในกลุมชนกลุมหน่ึง นักสังคมวิทยา อาจมองวาเปนความเช่ือ คานิยม 
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และบรรทัดฐานของสังคมหน่ึงๆ ที่มีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม สวนนักบริหาร

และจัดการ (ยศ สันตสมบัติ, 2537: 11) อาจมองวา วัฒนธรรม คือ กลยุทธลักษณะโครงสรางของ

องคการ และการควบคุมภายในองคการ ในโลกปจจุบัน มีความจาเปนที่จะตองเรียนรูถึงเทคโนโลยี

ตางๆ สิ่งแวดลอมที่ไดเปลี่ยนแปลงไป องคการตางๆ ตองมีการพัฒนาความสามารถของตนเพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยที่ทุกคนในองคการตองมีความกระตือรือรนในการหาวิธีการที่จะมา

ปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการทํางานของตน ตลอดจนพฤติกรรมที่คนในองคกรยึดถือเพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่

มีพื้นฐานมาจากความเช่ือ คานิยม น่ันก็คือ วัฒนธรรมองคการ สําหรับบทความเรื่องแนวคิด

วัฒนธรรมองคการน้ี จะกลาวถึงแนวคิดของวัฒนธรรมองคการในลักษณะตางๆ ที่สามารถนํามา

ปฏิบัติไดในองคการ คือ วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค วัฒนธรรมองคการการเรียนรู วัฒนธรรม

องคการอัจฉริยะ วัฒนธรรมองคการการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองคการแหงการต่ืนรู ดังน้ัน

กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของวัฒนธรรมดังกลาวขางตน การแบงรูปแบบวัฒนธรรมองคการไว

หลายลักษณะ ซึ่งความสัมพันธและสวนประกอบของวัฒนธรรมองคการทําใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน เหมือนกับบุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณของแตละบุคคล ซึ่งไดกลาวถึงรูปแบบของ

วัฒนธรรมองคการในลักษณะตางๆ เปนการแบงประเภทตามพื้นฐานของตัวแปรที่แตกตางกันไวหลาย

รูปแบบ ไดแก รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานคานิยมรูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม 

รูปแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานของคานิยม การแบงรูปแบบวัฒนธรรมองคการประเภทน้ี 

เปนการแบงคานิยมขององคการที่อยูบนพื้นฐานของจุดมุงหมายและแหลงที่มาซึ่งช้ีใหเห็นถึง

วัฒนธรรมองคการ โดยทั่วไปเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี (สมยศ นาวีการ, 2541: 59) 

 1. วัฒนธรรมที่มุงผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture) เปนวัฒนธรรมที่มี

แหลงที่มาของคานิยมรวมอยูทีผู่นํา ที่มีบารมี หรือผูกอต้ังองคการและเปนคานิยมที่มุงหนาที่ คือ การ

สรางคุณคาแกผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ซึ่งวัฒนธรรมที่มุงผูประกอบการอาจจะไมมั่นคงและ

เสี่ยงภัยเพราะเปนวัฒนธรรมที่ข้ึนอยูกับผูกอต้ังเพียงคนเดียว 

 2. วัฒนธรรมที่มุงกลยุทธ (Strategic Culture) เปนวัฒนธรรมที่มีแหลงที่มาของคานิยม

รวมที่มุงหนาที่และไดกลายเปนขนบธรรมเนียมและเปลี่ยนแปลงไปสูประเพณีขององคการ เปน

คานิยมที่มั่นคงและมุงภายนอกระยะยาว 

 3. วัฒนธรรมที่มุงตนเอง (Chauvinistic Culture) เปนวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึง 

การมุงภายใน ความจงรักภักดีตอการเปนผูนํา องคการอยางตาบอด และการใหความสําคัญกับความเปน

เลิศของสถาบัน วัฒนธรรมองคการรูปแบบน้ีอาจแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะทางพิธีศาสนาหลายอยาง 

ความจงรักภักดีและความผูกพันตอคานิยมของผูนํา บารมีอยางเขมแข็งและการมุงภายใน มุงพวกเรา
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และมุงพวกเขา จะกระตุนความพยายามใหมุงที่การรักษาความเปนเลิศของสถาบันเอาไวโดยไม

คํานึงถึงคาใชจาย 

 4. วัฒนธรรมที่มุงการเลือกสรร (Exclusive Culture) เปนวัฒนธรรมที่มุงการเลือกสรร 

ในฐานะที่คลายคลึงกับสโมสรที่เลือกสรรสมาชิก ซึ่งภายในสถานการณบางอยางการเลือกสรรจะเพิ่ม

คุณคาแกผลิตภัณฑหรือบริการขององคการ ซึ่งองคการจะทุมเทอยางหนักเพื่อที่จะสรางภาพพจนของ

ความเหนือกวาและการเลือกสรรข้ึนมา 

 รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานของการควบคุม เปนการแบงวัฒนธรรมองคการบน

พื้นฐานของการควบคุมภายในมือของผูบริหารระดับสูง การมุงความเสี่ยงภัยขององคการและความ

โนมเอียงของการเปลี่ยนแปลง แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. วัฒนธรรมแบบเครื่องจักร (Mechanistic Culture) คือ องคการที่มีวัฒนธรรมแบบ

เครื่องจักรน้ีจะถูกการควบคุมอยางเขมงวด คานิยมและความเช่ือรวมกันจะเปนการทําตามกัน การอนุรักษนิยม 

การเช่ือฟงตอกฎ ความเต็มใจในการทํางานเปนทีมและความจงรักภักดีตอระบบ มักขาดการเสี่ยงภัย 

เปาหมายวัฒนธรรมแบบน้ี คือ ประสิทธิภาพ มุงปรับปรุงคุณภาพและการลดตนทุน งานสวนใหญถูก

กําหนดโดยโครงสราง และการดําเนินการตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานจะสําคัญมาก วัฒนธรรมแบบ

น้ีจะเหมาะกับสภาพแวดลอมที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง สมาชิกในองคการที่พอใจกับการเปดกวางตอ   

การเปลี่ยนแปลงและความเปนอิสระอาจจะไมมีความสุขภายในวัฒนธรรมรูปแบบน้ี นอกจากน้ีอาจ

แสดงใหเห็นถึงระดับความไววางใจตํ่า ภายในองคการดวย 

 2. วัฒนธรรมแบบคลองตัว (Organic Culture) วัฒนธรรมแบบน้ีเกี่ยวของกับการเปด

โอกาสในระดับสูงใหกับความหลากหลาย กฎและขอบังคับจะมีนอย มีการเผชิญหนากับความขัดแยง

อยางเปดเผย มีลักษณะอดทนกับความหลากหลาย มีความไววางใจกัน และเคารพตอความเปนเอกบุคคล 

มีความคลองตัวและความเปลี่ยนแปลง ขอเสียของวัฒนธรรมแบบน้ี คือ การสูญเสียการควบคุม

พนักงานที่สามารถเผชิญกับความไมแนนอนและความเสี่ยงภัย 

 รูปแบบวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะตางๆ ของ 

เทพเจากรีกโบราณ แบงเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี 

 1. วัฒนธรรมที่เนนบทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เปนวัฒนธรรมที่มุงเนน

ตําแหนง บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะที่ชอบ

ดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร โครงสรางขององคการกําหนดไวชัดเจนตามลําดับข้ันทางการบริหารที่

ลดหลั่นกันไป และมีกฎระเบียบขอบังคับในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ชัดเจนทั่วองคการซึ่ง

วัฒนธรรมแบบน้ีจะปรากฏชัดทั่วไปในหนวยงานใหญทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งคอนขางลาชาตอ    

การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความอยูรอดตอไปของ
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องคกร มักใชการประชุมเปนสวนใหญในการทํางานรวมกัน การตัดสินใจแกไขปญหาหรือพัฒนางาน

ใดๆ 

 2. วัฒนธรรมเนนที่งาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) เปนวัฒนธรรมที่เนน

การทํางานรวมกันเปนทีม สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกแตละคนพัฒนาและใชความรู ความสามารถ

อยางเต็มที่ เพื่อผลงานและการพัฒนาที่ริเริ่มใหมอยูเสมอ งานที่ปฏิบัติกันเปนทีมจะถูกจัดเปน

โครงการ โดยไมยึดติดกับโครงสรางขององคกร วัฒนธรรมองคการแบบน้ีเหมาะสมกับหนวยงานทีต่อง

เรงรีบพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตองแขงขัน 

 3. วัฒนธรรมที่เนนบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือExistential) ผูที่

ปฏิบัติงานในองคการที่มีวัฒนธรรมแบบน้ี จะกําหนดกฎเกณฑของตนเองมีความเปนอิสระสูง ความรู

ความสามารถของบุคคลที่หลากหลายจําเปนและมีผลตอประสิทธิภาพและช่ือเสียงขององคการเปน

อยางย่ิง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการจะสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม

องคการแบบน้ีอยางชัดเจน 

 4. วัฒนธรรมแบบเปนผูนํา (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบวัฒนธรรมที่ผูนําจะมี

กลุมผูบริหารที่สามารถเปนที่ปรึกษา หรือเปนผูสนองรับหรือนาการตัดสินใจ นโยบายแนวทางและ

แผนงานไปปฏิบัติใหบรรลุผล ความสําเร็จของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผูนําที่พัฒนาและ

สรางระบบการติดตอสัมพันธที่กอใหเกิดความไววางใจ (Trust) โครงสรางองคการมีขนาดกะทัดรัดแต

ครอบคลุม มีความรวดเร็วในการตอบสนองตอขาวสารและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ผูบริหารที่มี

ความสามารถมักมีประสบการณผานงานในองคกรที่มีวัฒนธรรมอยางน้ีมากอนเสมอซึ่งวัฒนธรรม

องคการที่กลาวมาในขางตนเปนวัฒนธรรมที่แบงตามพื้นฐานของตัวแปรที่แตกตางกันไปและผูเขียน

จะกลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรคตามแนวคิดของ Cooke and Lafferty 

(1989, อางถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545: 193) 

  ตัวแบบที่ใชในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 

 ตัวแบบวัฒนธรรมของ Denison 

 Denison (1990) ไดนําเสนอทฤษฎีแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ

และประสิทธิผล โดยช้ีใหเห็นวาการศึกษาวัฒนธรรมองคการของนักวิชาการในอดีตมีแนวโนมละเลย

การเช่ือมโยงระหวางการปฏิบัติของการจัดการกับรากฐานคติและความเช่ือ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ

ไมใหความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลน่ันเอง ทั้งที่

คานิยมและความเช่ือขององคการกอใหเกิดกลุมของแนวทางปฏิบัติของการจัดการ หรือนโยบายและ

การปฏิบัติเชิงรูปธรรมขององคการและสิ่งเหลาน้ันสงผลตอการมีหรือไมมีประสิทธิผลขององคการ    

(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 240) 
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 วัฒนธรรมองคการในทรรศนะของ Denison น้ัน จะอางถึงคานิยม ความเช่ือ และ

หลักการรากฐาน ที่ทําหนาที่เสมือนเปนรากฐานของระบบการจัดการภายในองคการ ซึ่งหมายรวมถึง

ชุดของวิธีปฏิบัติทางดานการจัดการและชุดของพฤติกรรม ที่เปนแบบแผนและสงเสริมใหเกิดหลักการ

พื้นฐานดังกลาว โดยหลักการพื้นฐานและวิธีปฏิบัติน้ีจะตองมีสภาพคงทนถาวรในระดับหน่ึง 

(Endure) เน่ืองจากวา สิ่งเหลาน้ีจะตองมีความหมายตอสมาชิกภายในองคการ (Denison, 1990: 2) 

โดยในการศึกษาครั้งน้ัน Denison (1990) ไดพยายามตอบคําถามที่สําคัญ 2 คําถามดวยกัน โดยมี 

ประเด็นคําถามแรกคือ วัฒนธรรมองคการในรูปแบบตางๆ กันน้ันมีผลกระทบ(Impact) หรือมี

ความสัมพันธ (Relationship) ตอการปฏิบัติงาน (Performance) และประสิทธิผล(Effectiveness) 

ขององคการอยางไร (ระดับความสัมพันธ) และประเด็นคําถามที่สอง คือประวัติศาสตรและภูมิหลัง

ขององคการ ที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน ตลอดจนนวทางการจัดการของผูบริการ 

และประสิทธิผลองคการของแตละองคการน้ันเปนเชนไร ซึ่งประเด็นคําถามแรกน้ัน ใชแนวทาง

การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อหาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและประสิทธิผลองคการ สวน

ประเด็นคําถามที่สองน้ันใชแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพแนวทางเปรียบเทียบ (Comparative 

Approach) เพื่อหาหลักฐานสนับสนุนการคนพบของการตอบคําถามแรก โดยในการศึกษาเชิง

คุณภาพน้ันไดทําการคัดเลือกองคการจํานวน 5 องคการจากจํานวน 34 องคการ เพื่อเปนตัวแทนใน

การเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมองคการแตละรูปแบบ (Denison, 1990: 3) 

 แนวทางดานการศึกษาของ Denison น้ันเริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีอยาง

มากมายเพื่อต้ังสมมติฐานถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการและแนวโนมความสัมพันธกับประสิทธิผล

องคการซึ่ งสามารถสรุปถึงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการได ดัง น้ี  คือวัฒนธรรมสวนรวม 

(Involvement Culture) วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) วัฒนธรรมการปรับตัว 

(Adaptability Culture) และวัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) โดยวัฒนธรรมองคการแตละ

รูปแบบสามารถเกิดข้ึนพรอมๆ กันภายในองคการเดียวกันได เพียงแตอาจมีระดับมากนอยตางกัน ซึ่ง

แตละรูปแบบของวัฒนธรรมเหลาน้ีจะสงผลกระทบหรือมีความสัมพันธกับประสิทธิผลองคการทั้งสิ้น 

(Denison, 1990: 6-16) 

 วัฒนธรรมสวนรวม (Involvement Culture) มีสมมติฐานมาจากทฤษฎีมนุษยสัมพันธ 

(Human Relations Theory) ซึ่งมีรากฐานมาจากงานด้ังเดิม เชนงานของ Argyris (1964) งานของ 

Likert (1961) และงานของ McGregor (1960) เปนตน ซึ่งงานเหลาน้ีไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

ของหลักการผูกพัน (Principles of Involvement) การมีสวนรวม (Participation) และการผนึก

กําลังหรือการบูรณาการ (Integration) ซึ่ง Denison ไดทบทวนงานวิจัยหลายช้ินและพบวางานวิจัย

เหลาน้ันไดแสดงใหเห็นถึงการมีความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับระดับประสิทธิผลองคการ 

(Denison, 1990: 6-8) 
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 วัฒนธรรมเอกภาพ (Consistency Culture) มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเรื่องบูรณาการ

เชิงปทัสถาน (Normative Integration) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการมีความหมายรวมกัน(Shared 

Meaning) ซึ่งมีรากฐานมาจากงานของ Seashore (1954) งานของ Moch and Seashore (1981) 

งานของ Cameron Freeman (1989) และงานของ Georgopoulos (1986) เปนตนซึ่งงานเหลาน้ี

ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคานิยมรวมกับประสิทธิผลองคการ และ Denison (1990) ยังได

ทบทวนงานวิจัยอีกหลายช้ินและพบวางานวิจัยเหลาน้ันไดแสดงใหเห็นถึงการมีความสัมพันธระหวาง

ระดับการมีเอกภาพในดานความเช่ือ (Beliefs) และคานิยม (Values) กับระดับประสิทธิผลของ

องคการ (Denison, 1990: 8-11) วัฒนธรรมการปรับตัว (Adaptability Culture) มีสมมติฐานมา

จากแนวคิดเรื่องสภาพแวดลอมภายนอกองคการ (External Environment) ซึ่งมีรากฐานมาจากงาน

ของ Lawrence and Losrch (1967) งานของ Katz and Kahn (1978) งานของ Pfeffer and 

Salancik (1978) และงานของ Aldrich (1979) เปนตน ซึ่งงานเหลาน้ีแสดงใหเห็น ถึงความสําคัญใน

การปรับตัวขององคการใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และเมื่อ Denison 

(1990) ไดทบทวนงานวิจัยอีกหลายช้ินและพบวางานวิจัยเหลาน้ันไดแสดงใหเห็นถึงการมี

ความสัมพันธระหวางระดับการปรับตัวขององคการกับระดับประสิทธิผลขององคการ (Denison, 

1990: 11-13) วัฒนธรรมพันธกิจ (Mission Culture) มีสมมติฐานมาจากแนวคิดเรื่องเปาหมาย

ทิศทาง (Goal-Directed) และการที่สมาชิกสวนใหญ (ในองคการ) มีสํานึกรวมในเปาหมายระยะยาว 

(Shared Sense of the Borad Long-term Goals) ซึ่งมีรากฐานมาจากงานของ Locke (1968) 

งานของ Weick (1979) งานของ Davis (1987) และงานของ Torbert (1987) ซึ่งงานดังกลาว ทําให 

Denison (1990: 13-14) ไดต้ังสมมติฐานวามีความสัมพันธระหวางระดับพันธกิจกับระดับประสิทธิผล

องคการดวยเหตุน้ีตัวแบบของ Denison (1990) จึงเนนประเด็นความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางการที่

องคการพยายามบรรลุผลในการบูรณาการภายในองคการกับการปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมภายนอกยกตัวอยาง เชน องคการที่เนนดานการตลาดและเนนการปรับตัวตามโอกาส

ที่เกิด จากสภาพแวดลอมภายนอก มักมีแนวโนมที่จะมีปญหาในการบูรณาการองคประกอบภายใน

เปนอยางดี ก็จะมีแนวโนมที่ประสบปญหาในการปรับตัวใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมภายนอก 

องคการที่ใชวิสัยทัศนจากเบื้องบนจะมีแนวโนมประสบปญหาในการเสริมสรางอํานาจแกบคุลากรและ

พลวัตความตองการของระดับลางในการปฏิวัติวิสัยทัศนน้ัน ในขณะเดียวกนัองคการที่มีสวนรวมอยาง

เขมแข็งมีแนวโนมประสบความยากลําบากในการสรางทิศทางใหเปนเอกภาพ องคการที่มีประสิทธิผล

คือองคการที่มีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงโดยไมใชวิธีการงายๆ ในการเลือกทํา

บางอยางและไมทําบางอยาง แกนแนวความคิดของตัวแบบคือความเช่ือพื้นฐานและฐานคติ

ระดับพื้นฐานที่อยูในระดับลึกของวัฒนธรรมองคการซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแตละองคการ และมีความยาก

ในการวัด และยากในการสรางเปนกฎสากลวิธีการที่ดีที่สุดในการทําความเขาใจวัฒนธรรมในระดับลึก
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เชนน้ีไดคือการวิจัยเชิงคุณภาพ กระน้ันก็ตามนักวิชาการสามารถทําความเขาใจวัฒนธรรมเหลาน้ีจาก

พฤติกรรมและการกระทําที่เกิดข้ึน (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 240) 

  ตัวแบบวัฒนธรรมองคการของ Schien Schein (2010) ไดนําเสนอวาวัฒนธรรม

องคการน้ันจะมีลักษณะที่แตกตางกันเปน ระดับ ซึ่งแยกตามระดับของปรากฏการณทางวัฒนธรรม 

คือ ต้ังแตระดับที่เดนชัด ที่สังเกตุได เปน รูปธรรม (Visible) กับสิ่งที่เปนนามธรรมของวัฒนธรรม โดย

ไดจําแนกวัฒนธรรมออกเปน สามระดับดังน้ี คือ ระดับแรก (Artifacts) เปนระดับที่สามารถมองเห็น

ได และรับรูและสัมผัสไดถึงโครงสรางและกระบวนการ เปนรูปธรรมสังเกตุเห็นไดงาย แตยากตอการ

แปลความหมาย (Difficult to Decipher) 

  ระดับที่สอง (Espoused Beliefs and Values) เปนระดับคานิยม และความเช่ือ มี

ลักษณะเปนนามธรรม เชน เปาหมาย แรงบรรดาลใจ อุดมการณ การใชเหตุผลตัดสินใจอาจจะไม

สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก และสามารถเขาถึงไดไมยากนักโดยการอาศัยเครื่องมือการศึกษา

ที่เหมาะสม 

 ระดับที่สาม (Basic Underlying Assumptions) เปนระดับฐานคติพื้นฐาน เปนนามธรรม

ที่อยูในระดับลึกที่สุดและเขาถึงไดยากที่สุดตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมหลายอยางผสมผสานกันใน

การศึกษาและตีความออกมา (Schien, 2010: 23-33) อยางไรก็ตาม ไมใชวาความเช่ือและคานิยมจะ

ประสบกับการเปลี่ยนผานเชนน้ีเสียทั้งหมด ประการแรกเน่ืองจากแนวทางที่อยูบนพื้นฐานของคานิยม

อาจไมไดผลเสมอไปหรือขาดความนาเช่ือถือน่ันเอง มีเฉพาะความเช่ือและคานิยมที่ผานการทดสอบ

เชิงประจักษและไดผลลัพธที่นาเช่ือถือและมีความตอเน่ืองในการแกปญหาของกลุม จึงสามารถเปลีย่น

ผานเปนฐานคติไดประการที่สอง คานิยมบางประการที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอมที่ไม

สามารถควบคุมไดหรือที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความงามหรือสุนทรียภาพ อาจไมสามารถทดสอบได

อยางสิ้นเชิงในกรณีน้ีความสอดคลองลงรอยกัน หรือความเปนเอกฉันทผานการยืนยันทางสังคมยังคง

เปนไปไดแตไมเกิดข้ึนเองอยางอิสระ ประการที่สาม กลยุทธหรือเปาหมายขององคการอาจจจะตกอยู

ในหมวดของความเช่ือที่ไมสามารถจะทดสอบไดนอกจากจากความสอดคลองลงรอยกัน เพราะเปน

การเช่ือมโยงระหวางศักยภาพ และกลยุทธ ซึ่งยากที่จะพิสูจนการยืนยันทางสังคม (Social 

Validation) หมายความถึง ความเช่ือ และคานิยมที่ไดรับการยืนยันจากประสบการณสังคมรวมของ

กลุม ความเช่ือและคานิยมที่กลุมเรียนรูจะเริ่มตนจากผูนําหรือผูกอต้ัง ดําเนินไปอยางไดผลในแงที่วา

เปนการชวยลดความไมแนนอนในบริบทของการปฏิบัติงาน และเมื่อความเช่ือและคานิยมเหลาน้ี

ดําเนินการอยางไดผลตอไป ก็จะเปลี่ยนผานเปนฐานคติที่ปราศจากการโตแยงภายใตการสนับสนุน

จากความชัดเจนของกลุมความเช่ือ บรรทัดฐานและกฎในการปฏิบัติ อยางไรก็ดี ถาความเช่ือและ

คานิยมไมมีรากฐานจากการเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุม ความเช่ือและคานิยมเหลาน้ีก็จะกลายเปน

เพียงหลักการเชิงนามธรรมที่ถูกนํามาแสดงหรือประกาศใหผูอื่นทราบโดยปราศจากนัยในการปฏิบัติ
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แตประการใด แตถาหากความเช่ือและคานิยมมีความสอดคลองอยางสมเหตุสมผลกับฐานคติพื้นฐาน 

การถายทอดคานิยมเหลาน้ันไปสูปรัชญาของการปฏิบัติ ก็สามารถชวยใหองคการมีความกระชับแนน

ย่ิงข้ึน และเปนแหลงของอัตลักษณและพันธกิจแกนกลางขององคการ (Schien, 2010: 25-27) ระดับ

ฐานคติพื้นฐาน (Basic Underlying Assumption) ฐานคติพื้นฐาน ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จ

อยางตอเน่ืองในการนําความเช่ือและคานิยมไปปฏิบัติ และถูกนํามาเปนแนวทางแทจริงในการ

แสดงออก และใหความสําคัญแกวิธีการแกปญหาโดยใชฐานคติพื้นฐานมากกวาทางเลือกพื้นฐานอื่นๆ 

ฐานคติพื้นฐานจะเปนกรอบในการอางอิงของสมาชิกในองคการถึงวิธีการในการรับรู วิธีการคิด และ

ความรูสึกเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่พวกเขาเผชิญหนาในองคการ หากฐานคติพื้นฐานใดมีความเขมแข็ง 

สมาชิกในองคการจะเกิดความรูสึกอึดอัดและรับไมไดกับพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมาโดยฐานคติอื่น 

เชน สังคมที่มีฐานคติพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนยอมรับไมไดกับการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ฐานคติพื้นฐานมีแนวโนมที่ไมอาจจะโตแยงได ดังน้ันจึงยากที่จะเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมในฐานะทีเ่ปน

กลุมของฐานคติพื้นฐาน จะกําหนดแนวทางใหกับสมาชิกในวัฒนธรรมน้ันๆ วาอะไรที่ควรใหความสนใจ 

อะไรที่มีความหมายการตอบสนองเชิงอารมณควรทําอยางไร และควรปฏิบัติอยางไรในสถานการณที่

หลากหลาย เมื่อมีการพัฒนากลุมของฐานคติอยางบูรณาการก็จะกลายเปน “โลกแหงความคิด” หรือ 

“แผนที่แหงจิต”ซึ่งบุคคลจะรูสึกสบายใจกับบุคคลอื่นที่มีฐานคติรวมกัน และจะรูสึกไมสบายใจหรือ

กังวลหากพบกับสถานการณที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับฐานคติพื้นฐานที่ตนเองยึดถือ (Schien, 

2010: 27-32) นอกจากน้ี พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 232) ไดกลาววาฐานคติพื้นฐานดํารงและ

ซอนเรนอยูในระดับจิตใตสํานึก เปนเรื่องเกี่ยวของกับมิติรากฐานของชีวิต 6 มิติ คือ 

 1. ธรรมชาติของความเปนจริงและสัจธรรม (The Nature of Reality and Truth) เปน

ฐานคติรวมซึ่งกําหนดวาอะไรคือความจริง อะไรไมใชความจริง อะไรคือขอเท็จจริงเชิงกายภาพและ

สังคม ความจริงจะถูกกําหนดอยางไร ความจริงเปนสิ่งที่ไดรับการเปดเผยหรือเปนการคนพบ ฐานคติ

เหลาน้ีจะบอกใหสมาชิกองคการสามารถกําหนดไดวา ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของคือ อะไร จะตีความ

ขอมูลขาวสารอยางไร และวิธีการในการกําหนดวาเมื่อไรที่ขอมูลขาวสารเพียงพอที่ใชสําหรับการ

ตัดสินใจ 

 2. ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) เวลาเปนสัญลักษณพื้นฐานที่มนุษยใช

สําหรับการจัดระเบียบของชีวิตทางสังคม การรับรู และประสบการณเกี่ยวกับเวลาเปนสิ่งที่สําคัญซึ่ง

แตละคนมีฐานคติเกี่ยวกับเวลาตาง ๆ กัน ในองคการฐานคติพื้นฐานเกี่ยวกับเวลามีหาประเด็น คือ 

ฐานคติเรื่องการใหความสําคัญกับเวลาในอดีตหรืออนาคต ฐานคติพื้นฐานในการเช่ือเวลาเปนเอกภาพ 

(Monochronicity) หรือการเช่ือวาเวลาเปนพหุภาพ (Polychronicity) ฐานคติเกี่ยวกับเวลาในฐานะ

ที่ตองวางแผนหรือเวลาในฐานะที่เปนพัฒนาการ (Planning Time and Development Time) ฐาน
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คติเกี่ยวกับเสนเวลา (Time Horizons) และฐานคติเกี่ยวกับสมมาตรของกิจกรรมเวลา (Symmetry 

of Temporal Activity) 

 3. ฐานคติเกี่ยวกับธรรมชาติของพื้นที่ (The Nature of Space) ความหมายของพื้นที่

เปนดานที่ซับซอนของวัฒนธรรมองคการเพราะวาฐานคติเกี่ยวกับพื้นที่คลายกับเรื่องเวลากลาวคือ

ดําเนินไปโดยที่มนุษยไมไดตระหนักหรือครุนคิดถึง ในขณะที่เมื่อใดก็ตามที่ฐานคติเหลาน้ันถูกละเมิด

การตอบสนองเชิงอารมณจะเกิดข้ึนอยางเขมขนเพราะพื้นที่ไดปรากฎเปนความหมายเชิงสัญลักษณที่

ทรงพลัง ดังที่มักจะไดยินคํากลาวที่วา “อยาล้ําเสน” อยูบอยครั้ง สิ่งหน่ึงที่เปนสัญลักษณแสดงใหเห็น

ถึงสถานภาพและฐานะภายในองคการคือตําแหนงที่ต้ังและขนาดของหองทํางาน พื้นที่เปนทั้งเรื่องเชิง

กายภาพและความหมายทางสังคม บุคคลตองมีฐานคติรวมกันเกี่ยวกับความหมายของการจัดวาง

ตําแหนงของวัตถุเชิงกายภาพในสิ่งแวดลอม และตองทราบวาจะใชวิธีการใดระหวางการมีปฏิสัมพันธ

กับผูอื่น เพื่อใหการกระทําทางสังคมเกิดข้ึนได การจัดวางตําแหนงของบุคคลกับความสัมพันธกับผูอื่น

เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพ ระหวางทางสังคม และภาวการณเปนสมาชิกของกลุม 

 4. ฐานคติเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย (The Nature of Human) ฐานคติที่สําคัญ

เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในระดับองคการมีสี่ประการคือ 1) มนุษยเปนผูกระทําที่มีเหตุผลทาง

เศรษฐกิจแรงจูงใจในการทํางานของมนุษยคือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มนุษยทํางานเปนไปเพื่อให

ไดรับคาจางและสวัสดิการเปนหลัก 2) มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความตองการดานสังคมเปนพื้นฐาน

การที่มนุษยทํางานในองคการเปนเพราะวาองคการเปนแหลงซึ่งตอบสนองความตองการทางสังคม

ของเขา องคการทําใหเขาไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และไดมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง

ของกลุม บอยครั้งที่มนุษยแสดงใหเห็นวาแรงจูงใจทางสังคมหรือความตองการในการรักษา

สัมพันธภาพทางสังคมระหวางบุคลากรมีอิทธิพลมากกวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนตน 3) มนุษย

มีธรรมชาติของการเปนนักแกปญหาและตองการความตระหนักรูในตนเอง ในองคการมีบุคลากร

จํานวนมากที่ตองการความทาทายในการทํางานและสนใจงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพของตน รวมทั้งมี

ความภาคภูมิใจหากสามารถแกปญหาที่ผูอื่นไมสามารถทําไดและ 4) มนุษยมีความซับซอนและ

สามารถเปลี่ยนแปลงได ความซับซอนของมนุษยแสดงออกมาโดยการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตซึ่ง

แรงจูงใจอาจเปลี่ยนแปลงและเติบโตเมื่อมนุษยมีวุฒิภาวะมากข้ึนและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาง

สังคมเพราะวามนุษยสามารถเรียนรูแรงจูงใจใหมเพื่อตอบสนองตอสถานการณใหมและความซับซอน

ของธรรมชาติมนุษยมีความสําคัญสําหรับองคการในการพัฒนาความเขาใจรวมเกี่ยวกับฐานคติ

เพราะวายุทธศาสตรการจัดการและการปฏิบัติสะทอนฐานคติเหลาน้ัน ทั้งแรงจูงใจและระบบการ

ควบคุมในองคการเกือบทั้งหมดถูกสรางข้ึนมาจากฐานคติเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย 

 5. ฐานคติเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสมของมนุษย (Appropriate Human Activity) ฐาน

คติเกี่ยวกับกิจกรรมที่เหมาะสมของมนุษยตอสิ่งแวดลอมมีสามลักษณะคือ 1) ธรรมชาติสามารถ
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จัดการและควบคุมได เปนฐานคติหลักขององคการในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เช่ือวามนุษยสามารถ

จัดการหรือควบคุมสิ่งแวดลอมได ทิศทางกิจกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นถึงฐานคติน้ีคือ การมุงเนนงาน 

เนนประสิทธิภาพ และการคนพบ คําพูดที่สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติน้ี เชน “เราทําได” “ทําใหสําเร็จ” 

“ปญหาหรืออุปสรรคเปนสิ่งที่สามารถจัดการได” 2) ธรรมชาติเปนสิ่งที่ทรงพลังและมนุษยตกอยู

ภายใตอํานาจของธรรมชาติ ความเช่ือเชนน้ีแสดงนัยใหเห็นถึงการเช่ือในโชคชะตาและบุคคลไมมี

อิทธิพลใดตอธรรมชาติจึงควรยอมรับและทําใจกับสภาพที่เปนอยูบุคคลที่มีฐานคติเชนน้ีเปนหลัก เนน

สิ่งที่เปนปจจุบัน การสนุกสนานสวนบุคคล และยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้ึนองคการที่ดําเนินงานภายใตฐาน

คติน้ีจะมองหาชองทางในสิ่งแวดลอมที่ทําใหองคการอยูรอด และคิดในลักษณะที่ปรับตัวใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมภายนอกมากกวาการพยายามในการสรางตลาดใหมๆหรือการควบคุม

สภาพแวดลอมในบางสวน 3) มนุษยควรประสานกลมกลืนกับธรรมชาติโดยการพัฒนาศักยภาพและ

บรรลุถึงเอกภาพที่สมบูรณกับสิ่งแวดลอม โดยการฝกฝนสมาธิและควบคุมตนเองในสิ่งที่สามารถ

ควบคุมไดเชนอารมณและความปรารถนาทางกาย จะทําใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพและเกิดความตระหนักรูความเปนจริง จุดเนนของฐานคติเชนน้ีคือ สิ่งที่บุคคลเปน ณ 

ปจจุบัน มากกวาอะไรที่สามารถบรรลุในอนาคต และเนนความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองมากกวาผลสําเร็จของการทํากิจกรรม โดยสรุปฐานคติน้ีเนนกิจกรรมที่มีเปาประสงคเพื่อ

พัฒนาทุกมิติของชีวิตในเชิงบูรณาการเปนองครวม 

 6. ธรรมชาติของความสัมพันธของมนุษย (The Nature of Human Relation) ฐานคติ

เกี่ยวกับธรรมชาติความสัมพันธของมนุษยมีประเด็นหลักที่สําคัญคือ 1) อัตลักษณ และบทบาท 

(Identity and Role) 2) อํานาจและอิทธิพล (Power and Influence) 3) ความสัมพันธเชิงบทบาท 

(Role Relationship) 4) ความสัมพันธระหวางบทบาทของเพศ (Gender Role) 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะของงาน 

ความหมายของคุณลักษณะงาน 

  แฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman and Oldham, 1980) กลาววา คุณลักษณะของ

งาน จะสงผลไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจน้ีจะสงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน 

ทําใหการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูง และการขาดงานและการลาออกจากงานตํ่าลง ภูพวง ไพโรจน 

(2540) กลาววา คุณลักษณะของงาน หมายถึง กลุมของคุณสมบัติงานในมิติตางๆ (Job Dimensions) 

จํานวน 5 มิติ คือ ความหลากหลายทักษะ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน ความสําคัญของงาน 

ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะทอนจากงาน ซึ่งจะวัดเปนระดับความมากนอย 

(Degree) ของมิติตางๆ พรรณิภา สืบสุข (2548) กลาววา คุณลักษณะงาน หมายถึง การรับรูรูปแบบ



45 

 

ของงานที่ปฏิบัติอยู โดยพิจารณาวาเปนงานที่เหมาะสมกับความรูและความสามารถ โดยมีการรวม

แรงรวมใจชวยกันทํางานและมีการตอบสนอง 

  ศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร (2548) กลาววา คุณลักษณะงาน หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ

งานในมิติตางๆ (Job Dimensions) เปนการสรางงานที่มีคุณลักษณะที่จะสรางเงื่อนไขใหเกิด

แรงจูงใจในงานอยางสูง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลปฏิบัติงานกลาวโดยสรุป คุณลักษณะของ

งาน คือ การรับรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู วาเปนงานที่มีทักษะที่หลากหลายเหมาะสม

กับความรูและความสามารถ เปนงานที่มีความสําคัญมีคุณคา มีการรวมแรงรวมใจชวยกันปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จ มีอิสระในการตัดสินใจออกแบบการปฏิบัติงาน และไดรับทราบถึงผลที่เกิดจากการกระทํา

แนวคิดที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะงาน 

 แฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldham, 1980) ไดอาศัยแนวความคิดของ

เฮอรซเบอรก (Herzberg, 1968) เปนพื้นฐาน และไดคิดเปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหงาน เพื่อใช

เปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหปรับปรุงลักษณะงานและการออกแบบงานใหม ซึ่งไดพัฒนาเปน

แบบจําลองคุณลักษณะของงานในเวลาตอมาแบบจําลองคุณลักษณะของงาน เริ่มตนข้ึนจากงานของ

แฮคแมนและลอวเลอร (Hackman and Lawler, 1971) และ แฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman 

and Oldham, 1974) โดยใชแนวคิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานกอนหนาน้ัน (Turnner 

and Lawrence,1965; Hulin and Blood, 1968) ในเวลาตอมาแบบจําลองคุณลักษณะของงานยัง

ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยอื่นๆ อีกดวย (Brief and Aldag, 1975; Dunham, 1976; Dunham, 

Aldag, and Brief, 1977) 

  แฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman and Oldham, 1980) ไดแบงคุณลักษณะงาน 

(Core Job Dimension) ซึ่งประกอบดวย มิติ 5 ดาน คือ 

  1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง 

ผูปฏิบัติงานไดทํากิจกรรมที่แตกตางกัน และจําเปนตองใชทักษะ ความชํานาญ และความสามารถ

หลายๆ อยางในอันที่จะปฏิบัติใหเปนผล 

  2. ความมีเอกลักษณของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง ผูปฏิบัติงาน

แตละคนสามารถปฏิบัติงานน้ันๆ ต้ังแตตนจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและบังเกิดผลงานใหเห็น

ชัดเจน 

  3. ความสําคัญของงาน (Task Significance) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผลของ

งานมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเปนบุคคลในองคการหรือนอกองคการก็

ได 
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  4. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง เปด

โอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใชวิจารณญาณ กําหนดตารางการทํางาน และกระบวนการทํางาน

ดวยตนเอง 

  5. ผลปอนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงให

ผูปฏิบัติงานทราบถึงผลสะทอน หรือผลลัพธที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ไดปฏิบัติไปแลววามี

ประสิทธิผลหรือไมอิทธิพลจากคุณลักษณะของงาน จะสงผลไปยังภาวะทางจิตใจ 3 ประการ คือ 

   5.1  ประสบการณรับรูวางานน้ันมีความหมาย (Experienced Meaningfulness of 

Work) บุคคลจะตองรับรูวางานของตนเปนสิ่งที่มีคา และมีความสําคัญตามคานิยมของแตละบุคคล 

   5.2  ประสบการณรับผิดชอบตอผลลัพธของงาน (Experienced Responsibility for 

Work Outcomes) บุคคลจะตองเช่ือวาตนเองเปนผูที่มีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดข้ึน และความ

พยายามของเขาจะสงผลกับผลลัพธที่จะเกิดข้ึน 

   5.3  การรูผลการกระทํา (Knowledge of Result) บุคคลจะตองสามารถที่จะตีความ

ผลการปฏิบัติงานของตนวาเปนที่พึงพอใจหรือไมเมื่อใดที่ภาวะทางจิตใจ (Psychological States) 

ทั้ง 3 น้ี เกิดข้ึนกับบุคคล จะกอใหเกิดผล ไดแก แรงจูงใจภายในในการทํางานสูง การปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพสูง ความพึงพอใจในงานสูง การขาดงานและการออกจากงานตํ่า 

 โดยสรุปแลวอิทธิพลจากคุณลักษณะของงาน จะสงผลไปยังภาวะทางจิตใจทั้งสามและ

ภาวะทางจิตใจน้ีจะสงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน นอกจากน้ีแฮคแมนและโอลดแฮม 

(Hackman and Oldham, 1980) ไดนําแนวคิดน้ีไปสรางแบบสํารวจเพื่อการวินิจฉัยงาน (Job 

Diagnostic Survey) แบบสํารวจน้ีใชวัดระดับความมากนอย (Degree) ของคุณลักษณะของงานใน

แตละมิติ และนําคาที่วัดไดไปคํานวณเปนคาคะแนนศักยภาพของแรงจูงใจ (Motivation Potential 

Score: MPS)  

 

5. แนวคิดเก่ียวกับความตระหนักรู 

  Good (1973: 34) ไดใหความหมายของ “ความตระหนัก” ไววา การกระทําที่แสดงวา

จําได การรับรูหรือมีความรูและความตระหนัก มีความหมายเหมือนกับความสํานึก (Consciousness) 

  Atkin (1973: 78) กลาวถึง “ความตระหนัก” ไวอยางสั้นๆ วาเปนการกระทําที่เกิดจาก

ความสํานึก Bloom,Thomas, and Madaus (1971: 89) กลาววา “ความตระหนัก” คลายกับความรูตรงที่ 

ทั้งความรูและความตระหนักตางไมเนนที่ลักษณะของสิ่งเรา แตความตระหนักตางจากความรูตรงที่ 

ความตระหนักไมจําเปนตองเนนประสบการณหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด ความตระหนักจะเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเรา

มาเราใหเกิดความตระหนักอีเซนต และอารโนลด (ม.ป.ป., อางถึงใน ภิญญาภรณ เพ็ญภินันท, 2544, 

:35) ไดอธิบาย “ความตระหนัก” ในแงจิตวิทยาวา ความตระหนักเปนความสัมพันธของความสํานึก 
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(Consciousness) และ เจตคติ (Attitudes) ความตระหนักเปนภาวะของจิตใจ ซึ่งไมอาจแยกเปน 

ความรูสึกหรือความคิดเพียงอยางเดียวโดยเด็ดขาย 

  เดวิด อาร แครธโวล และคณะ (ม.ป.ป., อางถึงใน อุทุมพร ทองอุทัย, 2523: 99) กลาว

วา “ความตระหนัก” หมายถึง ความรูสึกไวตอการมีอยูของปรากฏการณบางอยาง และของสิ่งเรา

บางอยางซึ่งเราตองการจะรับรู ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 54) กลาววา “ความตระหนัก” หมายถึง

การที่บุคคลฉุกคิดได หรือการเกิดข้ึนในความรูสึกวามีสิ่งหน่ึง เหตุการณหน่ึง หรือสถานการณหน่ึง ซึ่ง

การรูสึกวามีหรือการไดฉุกคิดถึงสิ่งใสสิ่งหน่ึงน้ี เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนในสภาวะจิตแตไมไดแสดงวา 

บุคคลน้ันสามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะบางอยางของสิ่งน้ัน วิชัย วงษใหญ (2523: 133) 

กลาวถึง “ความตระหนัก” ไววาเปนพฤติกรรมช้ันตํ่าสุดทางดานความรู (Cognitive Domain) แต

ความตระหนักน้ันไมไดเกี่ยวกับความจํา หรือความสามารถระลึกได ความตระหนัก หมายถึง 

ความสามารถนึกคิด ความรูสึกที่เกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ 

  องคประกอบท่ีกอใหเกิดความตระหนัก 

 เบรกเลอร (1986, p. 45) ไดกลาวเอาไววา ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเรา

อันไดแก บุคคล สถานการณ กลุมสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่โนมเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวกหรือ

ทางลบ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณ โดยองคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความ

ตระหนักมีอยูดวยกัน 3 ประการ ดังน้ี 

  1.  ความรูความเขาใจ (Cognitive Component) จะเริ่มตนจากระดับงายและมีการพัฒนา

เพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 

  2. อารมณความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกดานทัศนคติ คานิยม

ความตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี เปนองคประกอบในการประเมินสิ่งเราตางๆ 

  3. พฤติกรรม (Behavioral Component) เปนการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ทาทาง

ที่มีตอสิ่งเรา หรือแนวโนมที่บุคคลจะกระทําแนวความคิดของเบรดเลอรดังกลาวน้ีสามารถนํามา

อธิบายความตระหนักรูของผูบริโภคหลังจากเปดรับสื่อโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดวา เมือ่ผูบรโิภค

ไดรับสิ่งเราจากสื่อโฆษณาแลวบุคคลจะเกิดพฤติกรรมหลังจากตระหนักรูในการเปดรับสื่อโฆษณา 

และนําไปสูการแสดงออกทางพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของผูบริโภคออกมา 

  ความสัมพันธระหวางความตระหนักและความรู 

  ความตระหนักเปนพฤติกรรมดานอารมณ หรือความรูสึก (Affective Domain) อันเปน

พฤติกรรมข้ันตํ่าสุดของความรู ความคิด (Cognitive Domain) ปจจัยดานความรูสึกหรืออารมณน้ัน

จะมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูและความคิดเสมอ อาจกลาวไดวาความรูเปนเรื่องที่เกิดจาก

ขอเท็จจริง ประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรอง คิดหาเหตุผล ในขณะที่ความตระหนัก

เปนเรื่องของโอกาส การไดสัมผัสจางสิ่งเรา หรือสิ่งแวดลอมโดยไมต้ังใจ (ประสาท อิศรปรีดา, 2533: 
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177) กลาวโดยสรุปไดวา ความตระหนักและความรูมีความสัมพันธกันคือ ทั้งความตระหนักและ

ความรูตางก็เกี่ยวของกับการสัมผัส และการใชจิตไตรตรอง โดยความรูเปนเรื่องของขอเท็จจริง

กฎเกณฑซึ่งไดจากการสังเกตและรับรูที่ตองอาศัยเวลา สวนความตระหนักเปนเรื่องของความรูสึกที่

เกิดในสภาวะจิตที่ไมเนนความสามารถในการจํา หรือระลึกได อยางไรก็ตาม การที่จะเกิดความ

ตระหนักข้ึนมาไดน้ันก็ตองผานการมีความรูเบื้องตนมากอน (จิราพร จักรไพวงศ, 2530: 19) 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ศรีรัตน บุญอริยะ (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการ

ในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีตอแบบผูนํา ผลการวิจัยพบวาแรงจูงในใจการปฏิบัติงานทั้ง 5 ดานคือ 

ดานความสําเร็จของงาน ดานดานความกาวหนาของงาน ดานความยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ 

และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมตามทัศนะของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัย

รามคําแหงมีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง และเมื่อแยกแตละดานพบวา กลุมอาจารยมีแรงจูงในใน

การปฏิบัติหนาที่ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก สวนกลุม

ขาราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางทกุดาน เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ดานความสําเรจ็ของงาน ดานความกาวหนาของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิอบ และ

เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในแตละดานเปนรายขอ ปรากฏวา ดานความกาวหนาของงาน ดานความรับผิดชอบ 

และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติกลุมอาจารยและกลุมขาราชการมีแรงจูงใจที่ตางกัน 

 ธนพร แยมสุดา (2549) ทําการศึกษาเรื่อง ความยึดมั่นตอองคกรของบุคลากรกรม

แพทยทหารเรือ ผลการวิจัยพบวา ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรและวัฒนธรรมองคกรอยูในระดับปาน

กลาง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ความยึดมั่นความ

ผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมการแพทยทหารเรือ ที่มีอายุและเพศแตกตางกัน ในสวนลักษณะ

งานที่ปฏิบัติ วัฒนธรรมองคกร ความกาวหนาและผลลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับ

ปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นิธิวดี ไตวัลย (2551: 92-75) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงานเชียงใหม ไดวิจัยและศึกษาพบวา ผลการศึกษาความผูกพันตอ

องคการ พบวาระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมแผนงาน

เชียงใหม อยูในระดับผูกพัน (Engaged) โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นตอองคประกอบของ    

ความผูกพันตอองคการในดานองคการในระดับเห็นดวยมากที่สุด รองลงมาคือดานภาวะผูนํา ดาน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานงานตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอระดับความผูกพันตอองคการของ

พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก องคประกอบดานภาวะผูนํา และดานองคการ สวนปจจัยสวน

บุคคลที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการในภาพรวม ไดแก ระดับ
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ตําแหนง สวนปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน 

ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอระดับความผูกพันตอองคการ 

 กัลยารัตน เวรุเมธา (2548 : 76-83) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารเอเซียศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ รวมทั้งเปรียบเทียงระดับความผูกพันตอ

องคการตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะงาน และดาน

ประสบการณในงานกับระดับความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน

ธนาคารเอเซียระดับ 1-10 ที่ปฏิบัติงานประจําที่ธนาคารเอเซียในสํานักงานใหญ เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดวิจัยและศึกษาพบวา 

พนักงานธนาคารเอเซียในสํานักงานใหญ มีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับปานกลาง ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก สถานภาพ การสมรสและตําแหนงตางกัน ทําให

ความผูกพันตอองคการแตกตางกัน ในขณะเดียวกันปจจัยดานลักษณะงานและประสบการณในงานมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารเอเซียในสํานักงานใหญ 

 วรรณวิไล ศรีปญญาวิชญ (2552: 49-50) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงาน

ตอองคกร: กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

ประชากรคือ พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สายปฏิบัติการและบริการที่ปฏิบัติงานที่

สํานักงานใหญ จํานวน 367 คน กําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 192 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ 

แบบสอบถาม ไดพบวา 1) ระดับความผูกพันของพนักงานตอองคกรธนาคารทหารไทย จํากัด ทั้งใน

ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยมากที่สุดคือ ดานความรูสึกยอมรับในคานิยมและ

เปาหมาย รองลงมาคือดานความรูสึกเต็มใจที่จะชวยเหลือองคกรใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

และดานความรูสึกปรารถนาที่จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกร ตามลําดับ 2) พนักงานธนาคารทหาร

ไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกปรารถนาที่

จะคงอยูเปนสมาชิกขององคกรแตกตางกัน และพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุ

งานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกเต็มใจที่จะชวยเหลือองคกรแตกตางกัน สวน

พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และฝาย

งานที่สังกัด แตกตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาทุก

ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผลตอความภักดีของพนักงานตอธนาคารฯที่แตกตางกัน

ประสบการณและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันสงผลตอความภักดีของพนักงานตอธนาคารฯ

ที่แตกตางกันรายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอความภักดีของพนักงานตอธนาคารฯที่แตกตางกัน  

การศึกษาปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความภักดีของพนักงานที่มีตอ

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) พบวาดานผูบังคับบัญชาดานเพื่อนรวมงานดาน 
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ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และดานความยุติธรรมใน

การปฏิบัติงามีความสัมพันธเกี่ยวกับความภักดีของพนักงานตอธนาคารฯ นอย และดานนโยบายและ

การบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานผลตอบแทนและรายได ไมมีความสัมพันธตอ

ระดับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

 ดลกมล เอนจินทะ (2548) ไดศึกษาทัศนคติดานแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร 

CITIBANK แผนกลูกคาสัมพันธที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีตอธนาคารพบวา 

ทัศนคติดานแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร CITIBANK โดยภาพรวมอยูในระดับดีเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานเกียรติยศช่ือเสียงอยูในระดับดี และดาน

ความสําเร็จในชีวิตอยูในระดับดีมาก 

  รุจ เจริญลาภ (2548) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความไววางใจภายในองคกร 

กรณีศึกษาบริษัท ซีเมนส จํากัด กลุมธุรกิจสื่อสารเคลื่อนที่ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุอยูระหวาง 26 – 30 ป สถานภาพโสด มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการ

ทํางานไมเกิน 5 ป มีระดับตําแหนง SG5-SG6 และอยูในแผนก Service พนักงานมีความไววางใจ

ภายในองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความสําเร็จในผลงานโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง พนักงานมีความตรงไปตรงมาโดยรวมในระดับปานกลางและพนักงานมีการแสดงความเอาใจใส

โดยรวมในระดับปานกลางโดยปจจัยที่มีผลตอความไววางใจภายใน องคกร ไดแกหนวยงาน

ความสําเร็จในผลงานและการแสดงความเอาใจใส 

 รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน 

ความจงรักภักดีตอองคกรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา 

ความพึงพอใจในการทํางาน ดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง

บวกกับความจงรักภักดีตอองคกรโดยรวม ผูวิจัยมีความเห็นวา บริษัทไดกอต้ังมากวา 27 ป พนักงาน

สวนใหญอยูกับองคการมาอยางยาวนาน จึงมีความรูสึกถึงความมั่นคงในงาน ไมตองกลัวการออกจาก

งานโดยไมมีเหตุอันควร และการมีรายไดที่แนนอน ดังที่ ศจี อนันตนพคุณ (2542) กลาววา ความ

มั่นคงในการทํางาน มีความสําคัญในการสรางความจงรักภักดีและความซื่อสัตยตอองคการและหมู

คณะ 

 นํ้าผึ้ง บุบผา (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความภักดีตอองคกร บริษัทใน

เครือสยามกลการ จํากัด พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานในดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานไมมีความสัมพันธกับความภักดีตอองคกร ผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานสวนใหญปฏิบัติงาน

ในองคการมาอยางยาวนาน จึงมีความรักและผูกพันตอองคการ รวมถึงเพื่อนรวมงานที่ไดตอสูกับ

อุปสรรคตางๆในการปฏิบัติงานมารวมกัน จึงทําใหพนักงานมีการรวมกันเปนกลุม และจะชวยเหลือ

เกื้อกูลกันภายในกลุมเฉพาะของตนเทาน้ัน ดังที่ Schultz (1990) กลาววา มนุษยมาอยูรวมกันเปน
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กลุมเกิดความผูกพันข้ึนไดจะตองผานข้ันตอนของความเปนพวกพอง ความมีอํานาจควบคุมและความ

รักใครชอบพอ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการกลุมความตองการของกลุมก็จะคอยๆถอยกลับจากความรักใคร

ชอบพอกัน ไปสูข้ันตนของความเปนพวกพอง 

  วาสนา สวยเกร็ด (2553) ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความ

ผูกพันตอองคกรของบุคลากร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก

โดยเฉพาะความผูกพันดานความรูสึกอยูในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับ

ปานกลางผลการวิจัยยังสรุปไดความพึงพอใจในเงินเดือน และสวัสดิการมีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 นอกจากน้ัน ยังพบวาปจจัยดาน

ตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันดานความรูสึกและความผูกพันในบรรทัดฐาน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลในดาน อื่นๆ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกร

ของบุคลากร  

 เอื้อมพร มวงแกว (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของ

บุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พบวา ปจจัยดานลักษณะงานที่ทําโดยรวม มี

ความสัมพันธกับความผูกพันของบุคลากรตอ สถาบันฯ ดานความเช่ือมั่นและยอมรับแนวทาง

ปฏิบัติงานเปาหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยดานประสบการณในการทํางานโดยรวม มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอสถาบันของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดาน

ความสําเร็จในการทํางาน ดานการได การยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในการทํางาน และดาน

ความมั่นคงในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธไปทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง ปจจัยดานความสัมพันธ

กับบุคคลที่รวมงานโดยรวม มีความสัมพันธกับความผูกพันตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดาน

การบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า 

 รุจิรา เรืองวิไลกฤตย (2556) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะสวนบุคคล วัฒนธรรม

องคกรและแรงจูงใจ ที่มีผลตอความจงรักภักดีในการ ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท 

ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) พบวาวัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด และแรงจูงใจในภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดี

ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด 

 Alfred Kuhn (1982, อางถึงใน พจนีย ยืนสุข, 2550: 15) ใหความหมายคําวา ความจงรักภักดี

เปนขอผูกมัดทั่วๆ ไปที่เกิดจากฝายหน่ึงฝายใดหรือทั้งสองฝายไดตกลงใจอยางแนวแน ที่จะชวยใหอีก

ฝายหน่ึงประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางๆ ไวหรือแมกระทั่งในขณะที่ไมมีเรื่องผลประโยชน

สวนตัวเขามาเกี่ยวของก็ตาม ความจงรักภักดี กอใหเกิดความสัมพันธในแงของความรวมมือที่จะ
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นําไปสูการรวมกันเปนหน่ึงเดียว ความจงรักภักดีในแงที่สะทอนใหเห็นถึงขอผูกมัดสองฝาย ไดแก การ

ที่ฝายหน่ึงยินดีที่จะใหผลตอบแทนที่คุมคาแกอีกฝายหน่ึง ในขณะที่อีกฝายหน่ึงก็พรอมที่จะรบัผดิชอบ

ในงานที่ไดรับมอบหมายมาอยางเต็มที่ 

 DOGAN (2009: 423-433) ไดศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจใน

การทํางานระหวางพนักงานในเขตเทศบาล Aydin และ เขต เทศบาล NAZILLI ซึ่งผลวิจัยแสดงให

เห็นวา การจัดการ / รูปแบบประชาธิปไตยของผูบังคับบัญชา ระดับของความชัดเจนในบทบาท 

สุขภาพ ความอิสระ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการทํางาน สิ่งอํานวยความ

สะดวกและการศึกษาฝกอบรม ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนปจจัยหลักของความพึงพอใจใน

การทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงรูปแบบการจัดการของหัวหนา มีผลตอความพึงพอใจมากที่สุดแตหน่ึง

ในผลที่โดดเดนจากการวิจัยคือตัวแปรองคกรเชนการฝกอบรมการศึกษาบริการดานสุขภาพสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางกายภาพ (รอน, เย็น, ไฟ, etc รบกวน) เครื่องมือสํานักงาน (อุปกรณงานวัสดุ ลวนมี

ความสําคัญตอลักษณะของคน เชนการมีสวนรวมในงานและการมีประสิทธิภาพที่ดีจะเพิ่มความพึง 

พอใจของพนักงานในองคกร และสิ่งอื่นที่นาสนใจของผลการวิจัยน้ีคือไมมีความสัมพันธระหวางความ

พึงพอใจในการทํางานกับโปรโมช่ันการคนหาน้ีคือสิ่งที่ไดตรงกันกับบทวิจัยกอนหนา (ชูกับเพื่อน)มัน

เปนไปไดวาพนักงานอาจจะไมเห็นโอกาสของโปรโมช่ันจนกวาจะมีการกําหนดโครง สรางขององคกร 

นอกจากน้ันการคนพบอาจจะเปนขอที่เท็จจริงที่ไมคอยสัมพันธกับโปรโมช่ัน สิ่งหน่ึงที่เปนการคนหา

หลักคือการกําหนดอาจมีความแตกตางในเรือ่งอัตราความพึงพอใจความแตกตางขององคกรถาองคกร

ที่เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกันของความพอใจของพนักงาน การกําหนดอัตราความพึงพอใจสามารถ

เปลี่ยนได การวิจัยแสดงใหเห็นวาพนักงานทั้งสองแหงมีความพอใจกับการจายโปรโมช่ันและอิสระใน

การทํางาน ดังน้ันเราจึงแนะนําวาทั้งสองแหงควรใหความ สําคัญเกี่ยวกับคุณคาของความพอใจในงาน

สําหรับพนักงานและองคกร และพยายามเย่ียมและกําจัดความไมพอใจ ซึ่งมีสวนในโปรโมช่ัน การจาย 

และอิสระ ตามลําดับ สําหรับผูจัดการเปนเรื่องสําคัญที่ใชกําหนดวากลยุทธที่จะชวยเพิ่มความพึง

พอใจและการผูกมัดของพนักงานในองคกร โดย เฉพาะผูจัดการอาจจะมีเย่ียมกําหนดสิ่งสําคัญใน

ความพึงพอใจในองคกรของเขาเอง เพราะวาผล การวิจัยแสดงใหเห็นวา การกําหนดกุญแจและอัตรา

ที่มีผลกระทบอาจจะเปลี่ยนจากองคกรไปองคกร เชนวา ใหผูจัดการเขาหาจุดออนไมใชในแตละ

บุคคล แตเปนการหาความสัมพันธของงานกับความพึงพอใจของงาน เชน เกี่ยวกับ สุขภาพ กายภาพ 

เปาหมายที่เปนรูปธรรม และอื่นๆ ดังน้ัน อาจจะใหความสําคัญสําหรับผูตัดสินใจถึงกลยุทธในการ

พัฒนาองคกรหรือนโยบายเพื่อความพึงพอใจและการผูกมัด 
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  มอทแทช (Mottaz, 1988 อางถึงใน ปญญา นพขํา, 2553: 24) ไดทําศึกษาเปรียบเทียบ

ความสําคัญของรางวัลตอบแทนภายในและรางวัลตอบแทนภายนอก ในการกําหนดความพึงพอใจใน

งานกลุม คนงานจากหลายกลุมอาชีพ พบวา รางวัลตอบแทนภายในมีอํานาจในการทํานายความพึง 

พอใจในงานไดมากที่สุด รองลงมาไดแก รางวัลตอบแทนภายนอกทางสังคมและรางวัลตอบแทนจาก 

องคกร  

 โคลเยอร (Colyer, 2000) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมขององคกร ในการคัดเลือกสมาคมกีฬา

ในออสเตรเลียตะวันตก โดยทําการศึกษาองคกรทางกีฬา เกี่ยวกับ ความเปนมา ปริมาณ คุณภาพ 

ตลอดจนกระบวนการในการดําเนินงาน โดยใชวิธีการเปรียบเทียบระหวางสมาคมกีฬาตางๆ จากผล

การศึกษาพบวา เกิดความตรึงเครียดระหวางองคกรที่มีลักษณะที่เปนกลุมอาสาสมัคร กับกลุมลูกจาง 

ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมขององคกร ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกลาววาการวิจัยน้ี

สามารถสัมผัสไดเพียงสวนยอดสุดของภูเขานํ้าแข็ง ในการจัดการกีฬาน้ัน กลาวคือ องคกรทางการกีฬาที่

เราสัมผัสอยูน้ันแทจริงแลวยังมีองคประกอบอื่นๆ อยูเบื้องหลังอีกมากเปรียบเสมือนกับภูเขานาแข็ง ที่

สวนที่โผลพนนํ้าจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับสวนฐานที่จมอยูใตนํ้าวามีมากหรือกวางแคขนาดไหน ซึ่ง

รวมถึงวัฒนธรรมขององคกรที่แสดงออกมา ในการทํางานรวมกันเปนทีมมากกวา แสดงออกใน

รูปแบบของกระบวนการทํางานขององคกร 

 เอ็มซอลลา (Msolla, 1995: 15-A) ศึกษาเรื่อง การประเมินการใชทักษะการบริหารงาน

และความรูของครู-ผูบริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใช การสํารวจเพื่อศึกษาการใช

ความรูและทักษะการบริหารงานของครู-ผูบริหารวิทยาลัยในแทนซาเนีย ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่ 

คร-ูผูบริหารเผชิญในการปฏิบัติภาระงานทั้งหมดเฉลี่ยแลวอยูในข้ันตํ่า และภาระงานที่ปฏิบติัทัง้หมดม ี

7 ดาน ไดแก ดานการเงินและโครงการพึ่งพาตนเอง ดานการจัดการวัสดุและทรัพยากร ดาน

สิ่งแวดลอมอาคารสถานที่ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานกิจการนักศึกษา ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการวางแผนและพัฒนา ซึ่งในการประเมินน้ัน พบวา งานที่ปฏิบัติไดยาก

ที่สุดตามลําดับดังน้ี ดานการจัดการวัสดุและทรัพยากร ดานสิ่งแวดลอมอาคารสถานที่ ดานการเงิน

และโครงการพึ่งพาตนเอง ดานการบริหารงานบุคคล และดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ไวยเน (Wayne, 1999, อางถึงใน สุเมธ ภิญญาคง, 2552: 70) ศึกษาบทบาทของทุน

มนุษยแรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหนางานในการทํานายถึงความสําเร็จในอาชีพในดานการข้ึน

เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และความพึงพอใจในอาชีพ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ครั้งน้ีคือ 

หัวหนางานและผูใตบังคับบัญชาจานวนทั้งสิ้น 245 คน ผลการวิจัยพบวา ทุนมนุษย แรงจูงใจ และ

การสนับสนุนจากหัวหนางานมีความสัมพันธกับความสําเร็จในอาชีพ ดังน้ี ทุนมนุษยในดานการฝกอบรม

น้ันมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในอาชีพดานความพึงพอใจในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และแรงจูงใจในดานความปรารถนาที่จะตองการเลื่อนข้ันไปสูตําแหนงที่สูงกวาน้ันมี
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ความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในอาชีพดานการข้ึนเงินเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สวนการสนับสนุนจากหัวหนางานในดานการเปนผูนําการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและผูตาม 

(Leader-Member Exchange) น้ันมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในอาชีพทั้ง 3 ดาน (การข้ึน

เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และความพึงพอใจในอาชีพ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 Calori and Sanin (1991: 49-74) ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคการในบริษัทของชาว

ฝรั่งเศสจํานวน 5 แหงที่มีกลยุทธแตกตางกัน ภายใตหัวขอการวิจัยที่ช่ือวา Corporate Culture and 

Economic Performance: A French Study พบวาบริษัทแตละแหงมีวัฒนธรรมองคการที่แตกตาง

กัน จึงจําแนกเปนคานิยมที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Work-Related Values) จํานวน 12 มิติ และ

การจัดการ (Management Practice) จํานวน 17 มิติ และผลการปฏิบัติงานที่นํามาใชสําหรับการ

วิจัยในครั้งน้ี ไดแก 1) ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment) 2) ผลตอบแทนตอ 

ยอดขาย (Return on Sales) และ 3) การเจริญเติบโต (Growth) ผลการวิจัยพบวา 1) คานิยม และ

การจัดการหลายมิติสัมพันธกับการเจริญเติบโตขององคการ 2) วัฒนธรรมที่แข็งแกรง (Strong 

Culture) มีความสัมพันธทางบวกกับการเจริญเติบโตในระดับสูง (High Growth) และ 3) คานิยม

และการจัดการจํานวนเล็กนอยสัมพันธกับความสามารถทํากําไร (Profitability) 

 Sorod (1991) ทําการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองคการตอ

คานิยม ทัศนคติการจัดการและผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา เจาของกิจการชาวไทยและชาว

อเมริกันมีระดับการขัดเกลาทางสังคมในองคการ (Levels of Organizational Socialization) และ

คานิยมการทํางานแตกตางกัน แตมีระดับการควบคุมสถานการณในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน

และผลการปฏิบั ติงานคล ายคลึ งกันการ ขัดเกลาทางสั งคมในองคการ  (Organizational 

Socialization) มีบทบาทสําคัญตอการสรางรูปแบบผูนําที่พนักงานปรารถนา และกระตุนใหพนักงาน

เช่ือมั่นตอการควบคุมสถานการณการทํางานของตนเอง ทําใหพนักงานมีทัศนคติทางบวกตองานและ

มีผลการปฏิบัติงานดีข้ึนพนักงานชาวไทยมีคานิยม ใหความสําคัญแกอํานาจมาก (Large Power 

Distance) อยางไรก็ตาม คานิยมของพนักงานไทยมีความเหมือนกันไมวาทํางานในองคการที่แตกตาง

กันก็ตาม ดังน้ัน วัฒนธรรมของชาติมีผลตอคานิยมการจัดการ ในขณะที่วัฒนธรรมองคการกลับมีผล

ตอ คานิยมการจัดการนอยกวากระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไดแก การคัดเลือก ฝกอบรม ให

แนวทาง และการจูงใจชวยเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดการ ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน หากองคการ

ใชการขัดเกลาทางสังคมอยางเหมาะสม จะกระตุนใหพนักงานรูสึกสะดวกสบาย พึงพอใจ และเพิ่ม

ผลผลิตหลีกเลี่ยงความไมแนนอนอยูในระดับปานกลางถึงสูง (Moderate-High Uncertainty 

Avoidance) มีความเปนปจเจกบุคคลตํ่า (Low Individualism) และมีลักษณะของเพศชายตํ่า (Low 

Masculinity) 

 



55 

 

 Steers (1977) ศึกษาแหลงที่มาและผลของความผูกพันตอองคกร (Antecedents and 

Outcomes of Organizational Commitment) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแบบจําลองของแหลงที่มา

และผลของความผูกพันตอองคการ กลุมตัวอยางเปนพนักงานในโรงพยาบาล 382 คน วิศวกร และนัก

บัญชีรวม 119 คน พบวา ในทั้งสองกลุมตัวอยางน้ีปจจัยสวนบุคคลและประสบการณในการทํางานมี

อิทธิพลตอความผูกพันตอองคการความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธอยางมากกับความต้ังใจและ

ปรารถนาที่จะคงอยูกับองคการ และมีความสัมพันธระดับปานกลางกับการมาทํางานของวิศวกรและ

นักบัญชี ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธระดับปานกลางกับการลาออกของพนักงานใน

โรงพยาบาลและความผูกพันตอองคการไมมีความสัมพันธกับผลของการทํางาน 

 Lincoin (1990) ไดศึกษาความยึดมั่นผูกพันตอองคการในประเทศญี่ปุน และอเมริกา 

พบวา คนที่แตงงานแลวมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการมากกวาคนโสด เน่ืองจากคนที่แตงงานแลวมี

ภาระที่จะตองรับผิดชอบมากกวาคนโสด ซึ่งเปนขอจากัดของการยายองคการในการทํางาน ซึ่งอาจจะ

มีผลทําใหตองแยกกันอยูกับครอบครัว นอกจากน้ีแนวโนมของคนที่แตงงานแลวมักจะมองงานของเขา

ในทางบวกมากกวาคนโสด เพราะเขาจะปรับตัวเขากับงานไดดีกวา และมีความพอใจกับชีวิตที่ไมใช

การทํางานมากกวา 

 ลีเวลิน และมอแลนด (Levine and Moreland, 2002) ไดศึกษาถึงการ โตตอบของ

กลุมพนักงานที่มีความจงรักภักดีและไมมีความจงรักภักดี พบวาความสัมพันธของบุคคลและสมาชิกใน

กลุมอาจมีผลตอการตอบสนองตอการตัดสินใจจะอยูหรือลาออก เพราะความสัมพันธเหลาน้ีมีอิทธิพล

ทางสังคมในการอยูรวมกัน ซึ่งถาพนักงานไมมีสัมพันธภาพในกลุม จะทําใหประสิทธิภาพในการ

ทํางานลดนอยลง 

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจงึนํามาสรุปเปนตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 

ช่ือนักวิจัย ความ

จงรักภักด ี

แรงจูงใจ วัฒนธรรม

องคกร 

ลักษณะ 

ของงาน 

ความ

ตระหนักรู 

ศรีรัตน บุญอริยะ (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจ

ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อา จ า ร ย แ ล ะ

ขาราชการในมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีตอ

แบบผูนํา 

     

ธนพร แยมสุดา (2549) ทําการศึกษาเรื่อง 

ความยึดม่ันตอองคกรของบุคลากรกรม

แพทยทหารเรือ 
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ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา (ตอ) 
 

ช่ือนักวิจัย ความ

จงรักภักด ี

แรงจูงใจ วัฒนธรรม

องคกร 

ลักษณะ 

ของงาน 

ความ

ตระหนักรู 

นิธิวดี ไตวัลย (2551: 92-75) ทําการศึกษา

เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลุม

แผนงานเชียงใหม 

     

กัลยารัตน เวรุเมธา (2548: 76-83) ไดทําการ 

ศึกษา เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานธนาคารเอเซียศึกษาเฉพาะกรณี

สํานักงานใหญ 

     

วรรณวิไล ศรีปญญาวิชญ (2552) ไดทําการ 

ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอ

องคกร: กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) 

     

ดลกมล เอนจินทะ (2548) ไดศึกษาทัศนคติ

ดานแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร 

CITIBANK แผนกลูกคาสัมพันธที่มีผลตอ

ความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดี

ตอธนาคาร 

     

รุจ เจริญลาภ (2548) ไดศึกษาถึงปจจัยที่

ส งผลตอความไววางใจภายในองคกร 

กรณีศึกษาบริษัท ซีเมนส จํากัด กลุมธุรกิจ

ส่ือสารเคล่ือนที ่

     

รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจในการทํางาน ความ

จงรักภักดีตอองคกรและประสิทธิภาพการ

ทํ า ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย

มหาสารคาม 

     

นํ้าผ้ึง บุบผา (2553) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่

สงผลตอความภักดีตอองคกร บริษัทใน

เครือสยามกลการ จํากัด 
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ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา (ตอ) 
 

ช่ือนักวิจัย ความ

จงรักภักด ี

แรงจูงใจ วัฒนธรรม

องคกร 

ลักษณะ 

ของงาน 

ความ

ตระหนักรู 

วาสนา สวยเกร็ด (2553) ความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับ

ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 

     

เอ้ือมพร มวงแกว (2555) ทําการศึกษาเรื่อง 

ป จ จั ยที่ มี อิท ธิพลต อความผู กพันของ

บุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร  

     

รุจิรา เรืองวิไลกฤตย (2556) ทําการศึกษา

เ รื่ อ ง  ก า ร ศึ ก ษา ลั ก ษณะ ส ว นบุ ค ค ล 

วัฒนธรรมองคกรและแรงจูงใจ ที่มีผลตอ

ความจงรักภักดี ในการ  ปฏิบัติ งานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ทีพีไอ โพ

ลีน จากัด (มหาชน)  

     

DOGAN (2009: 423-433) ไดศึกษาและ

วิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ

ในการทํางานระหวางพนักงานในเขตเทศบาล 

Aydin และ เขต เทศบาล NAZILLI 

     

Mottaz, 1988 ไดทําศึกษาเปรียบเทียบ

ความสําคัญของรางวัลตอบแทนภายในและ

รางวัลตอบแทนภายนอก 

     

Colyer, 2000 ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมของ

องคกร ในการคัด เ ลือกสมาคมกีฬาใน

ออสเตรเลียตะวันตก 

     

Msolla, 1995 การประเมินการใชทักษะ

การบริหารงานและความรูของครู-ผูบริหาร

วิทยาลัยในแทนซาเนีย 

     

Wayne, 1999 ศึกษาบทบาทของทุนมนุษย

แรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหนางาน

ในการทํานายถึงความสําเร็จในอาชีพ 

     

Calori and Sanin (1991: 49-74) ศึกษาเรื่อง

วัฒนธรรมองคการในบริษัทของชาวฝรั่งเศส 
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ตารางที่ 2 สรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา (ตอ) 
 

ช่ือนักวิจัย ความ

จงรักภักด ี

แรงจูงใจ วัฒนธรรม

องคกร 

ลักษณะ 

ของงาน 

ความ

ตระหนักรู 

Sorod (1991) ทําการวิจัย เรื่อง อิทธิพล

ของวัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมองคการ

ตอคานิยม ทัศนคติการจัดการและผลการ

ปฏิบัติงาน 

     

Lincoin (1990) ไดศึกษาความยึดม่ันผูกพัน

ตอองคการในประเทศญ่ีปุน และอเมริกา 
     

Levine & Moreland, 2002 ไดศึกษาถึง

การ โตตอบของกลุมพนักงานที่มีความ

จงรักภักดีและไมมีความจงรักภักด ี

     

 

  จากตารางที่ 2 สามารถสรุปตัวแปรที่ใชในการศึกษา จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ความจงรักภักดี 

แรงจูงใจ วัฒนธรรมองคกร ลักษณะของงาน และความตระหนักรู จากน้ันผูวิจัยไดทําตารางที่ 3 สรุป

แนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

ประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนนุ

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนา

กรอบ

แนวคิด

ในการ

วิจัย 

การสราง

เคร่ืองมือ

การวิจัย 

การ

เลือกใช

สถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แบบแผน

ในการ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนนุ

การ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

1. แนวความคิดเก่ียวกับความ

จงรักภักดี 
      

2. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ      
3. แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม

องคกร 
      

4. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะของงาน       

5. แนวคิดเก่ียวกับความตระหนักรู       

6.งานวิจัยที่เก่ียวของ       
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 จากตารางที่ 3 สรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยได

นําแนวคิดตางๆ มาปรับใชในการศึกษา โดยสนับสนุนความสําคัญและปญหาของการวิจยัพัฒนากรอบ

แนวคิดในการวิจัยและการสรางเครื่องมือการวิจัย จะใชแนวความคิดเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับ

ความจงรักภักดี แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร แนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของงาน แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ น้ันจะใชในการสราง

เครื่องมือการวิจัยการเลือกใชสถิติสําหรับการวิจัยใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล  และ

สนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชเทคนิคในการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันของการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงาน

ธนาคารในระบบควบรวมกิจการ โดยสรางโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: 

SEM) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปน้ี ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จาก

หนังสือตํารา บทความ สื่อสิ่งพิมพ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

เรื่องความจงรักภักดี องคประกอบของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดี การสรางตัวบงช้ีถึงความจงรักภักดี

ของพนักงานธนาคาร ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก การทุมเท การตอตาน/การไมยอมรับ 

การปกปององคกร/การตอบสนองสิ่งกระทบตอองคกรจากภายนอก การมองหาสิ่งที่ตอบสนองความ

ตองการของพนักงานรายบุคคล อีกทั้งลักษณะการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักคือ 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล ระบบการทํางานในแตละหนอยงาน การ

สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน รวมถึงวัฒนธรรมความเปนอยูภายในองคกร ซึ่งประกอบดวย 4 

องคประกอบหลัก ไดแกคํ่านิยมองคกร และพันธกิจ นโยบายวิสัยทัศน การเปนที่ยอมรับจากสังคม

ภายนอก โครงสรางองคกร รวมถึงความตระนักรูภายในองคกรที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 

ไดแก ลักษณะของบุคคล อายุงาน ระดับความรูการศึกษา การฝกอบรมและประสบการณ และ

ตลอดจนปจจัยสุดทายคือกาสรางแรงจูงใจ ที่ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ไดแก ผลตอบแทน 

การประเมินผลงาน ผลรางวัล และโอกาสที่คาดวาจะไดรับ 

โมเดลสมการโครงสรางประกอบดวยตัวแปรแฝง (Latent Variables) เปนตัวแปรที่ไม

สามารถวัดไดโดยตรง แตจะประมาณคาไดจากตัวแปรสังเกตได (Observed Variables) ของแตละ

ตัวแปรแฝง ดังน้ันโมเดลสมการโครงสรางจะสะทอนใหเห็นถึงการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบที่สําคัญของโมเดลสมการโครงสราง คือ โมเดลโครงสราง/ 

โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธเชิง

สาเหตุ (Causal Relationship) ระหวางตัวแปรแฝงซึ่งอาจเปนแบบทางเดียวและแบบเสนเชิงบวก 

(Recursive and Linear Additive) หรือแบบสองทางและแบบเสนเชิงบวก (Non-Recursive and 

Linear Additive) และโมเดลการวัด (Measurement Model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัว

แปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได (วิโรจน สารรัตนะ, 2554) โดยสัญลักษณที่ใชในโมเดลการวิจัยใชรูปวงรี

แทนตัวแปรแฝง และรูปสี่เหลี่ยมแทนตัวแปรสังเกตได สมมติฐานวิจัยมักเขียนเปนขอความบรรยาย
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โมเดลอิทธิผลในโมเดลภาพรวม สถิติวิเคราะหจําเปนตองใชสถิติวิเคราะหที่สามารถวิเคราะห

ประมาณคาพารามิเตอรในโมเดลสมการถดถอยทั้งสองสมการไปพรอมกัน (Simultaneous 

Equation Model) และมีการทดสอบความสอดคลองของโมเดล (Model Goodness of Fit Test) 

ไดแก การวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสรางซึ่งตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะในการวิเคราะห

ขอมูล เชน โปรแกรม Lisrel (Joreskog and Sorbom, 1996, อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

สามารถออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัยของโมเดลสมการโครงสรางองคประกอบของปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม ดังภาพที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงแนวคิดการดําเนินงานวิจัย 

ที่มา: นงลักษณ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะหสําหรบัการวิจัย, พิมพครัง้ที่ 3 (กรงุเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542).  

 

 ศกึษางานวิจยัและทฤษฏีทีเกียวข้อง 

สร้างโมเดลสมมติุฐาน 

     วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

กําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล 

ระบคุวามเป็นไปได้ค่าเดียว 

ประมาณค่าพารามิเตอร์ 

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืขอโมเดลการวิจัยกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
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  จากภาพที่ 7 แสดงแนวคิดการดําเนินการวิจัยเพื่อทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ 

ประกอบไปดวย 

1.  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางโมเดลสมการโครงสรางที่เปนโมเดล

การวิจัยหรือโมเดลสมมุติฐาน ผลลัพธที่ไดจะเปนโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบไปดวยโมเดลการวัดและ

โมเดลสมการโครงสราง 

2.  ดําเนินการวิจัยตามวิธีการทางสถิติเพื่อตอบคําถามการวิจัยวาโมเดลสมการโครงสราง

ที่สรางข้ึน โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนน้ันมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

หรือไม โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Lisrel มีข้ันตอน กําหนดขอมูลจําเพาะโมเดล (Specification of 

the Model) ระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification of the Model) ประมาณ

คาพารามิเตอรของโมเดล (Parameter Estimation Form The Model  ตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดล (Goodness-of Fit Measures) และหากโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษจึง

ดําเนินการปรับ การปรับโมเดล (Model Modification Indexes: MI) 

  3.  เมื่อปรับโมเดลสมมุติฐานจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแลวจึงแปล

ความหมายการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคาสัมประสิทธ์ิที่เสนทางที่ไดจากการคํานวณที่นํามาใชใน

การอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผล โดยใชคาสัมประสิทธ์ิเสนทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาแทนคา

ในโมเดล คาสัมประสิทธ์ิเสนทางจะบอกขนาดอิทธิผลทางตรงและทางออมรวมถึงทิศทางของตัวแปร

เหตุตอตัวแปรผล และผลที่ไดคือโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน

โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมกับขอมูลเชิงประจักษ 

  อีกทั้งผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให

กลุม ตัวอยางประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตถุประสงค การบริหารโครงการ การ

ควบคุมภายใน การติดตอสื่อสาร และความสําเร็จในโครงการฯ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมทางสถิติ โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย  

   ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ 

 1.2  กลุมตัวอยาง 

  สําหรับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดพิจารณาถึงลักษณะขอมูลการวิจัยที่จะตองใชสถิติ

วิเคราะหข้ันสูง คือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการสราง

โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ใหสอดคลองกับการใชสถิติเปนเบื้องตน คือ ตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญเปนเกณฑสําหรับ 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางคือตองมีขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 15 คนตอ 1 พารามิเตอรตัวอยาง  

(Hair, and others, 2010) โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปนพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาตัวแปรที่ใชมี

ทั้งหมด 20 ตัวแปร ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงใชกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 300 คน 

  

2. การสุมกลุมตัวอยาง  

ผูวิจัยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) เปน

เทคนิคนําในการกําหนดกลุมตัวอยางเพื่ออางอิงไปสูประชากรในการวิจัย โดยกลุมตัวอยางมีโอกาส

ไดรับเลือกในการวิจัยเทากัน ซึ่งใชการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เปนการสุมตัวอยาง

โดยแยกประชากรออกเปนกลุมประชากรยอยๆ หรือแบงเปนช้ันภูมิกอน โดยหนวยประชากรในแตละ

ช้ันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogenious) แลวสุมอยางงายเพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตาม

สัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางและกลุมประชากร 

 

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานในระบบควบรวมกิจการ โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี

  ตอนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เปนลักษณะใหเลือกตอบ เกี่ยวกับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ระดับงาน เปนตน แบบสอบถามสวนน้ี เปนขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลักของกลุม

ตัวอยาง ดังภาพที่ 8 ตัวอยางแบบสอบถามตอนที่ 1  
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ภาพที่ 8 ตัวอยางแบบสอบถามตอนที่ 1  

 

ตอนที่ 2 เปนขอคําภามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของ

พนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ และตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะดังจะแสดงใหเห็นในภาพที่ 

3.3 และ 3.4  ในภาพที่ 3.3 มีลักษณะเปนการเลือกตอบที่ตรงความคิดเห็นมากที่สุดประกอบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยกําหนดนํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง มากที่สุด  

ระดับความคิดเห็น 4  หมายถึง มาก  

ระดับความคิดเห็น 3  หมายถึง ปานกลาง  

ระดับความคิดเห็น 2  หมายถึง นอย  

ระดับความคิดเห็น 1  หมายถึง นอยที่สุด  

 

 

 

 

 

 ตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปขอผูตอบแบบสอบถาม 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองวาง (  ) เลือกเพียงคําตอบเดียว 

1. เพศ 

 (  ) ชาย  (  ) หญิง 

2. อายุ 

(  ) นอยกวา25-25 ป (  ) อายุ 26-35 ป 

(  ) อายุ 36-45 ป  (  ) อายุ 46-60 ป 

3. ระดับการศึกษา  

(  ) ระดับปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของ 

ของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ     
    ระดับความคิดเห็น 

    มาก

ที่สุด    

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ขอที่ ขอความ 5 4 3 2 1 

ดานแรงจูงใจ ผลตอบแทน ผลรางวัล การเล่ือนตําแหนง และสวัสดิการ 

1 ระบบโครงสรางดานผลตอบแทนเปนไปอยางยุติธรรม

เม่ือเทียบกับองคกรอ่ืน 

          

2 ระบบการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนเปนไปอยาง

ยุติธรรม 

          

3 ระบบการประเมินผลงานที่ธนาคารกําหนดมีความ

เหมาะสม 

          

 

ภาพที่ 9 ตัวอยางแบบสอบถามตอนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ตัวอยางแบบสอบถามตอนที่ 3   
 

วิธีการแปลผลสอบถามสวนน้ีไดใชคาเฉลี่ยตามเกณฑคะแนนของแบบสอบถามสวนที่ 2 

ดังน้ี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 

 คะแนนสูงสูด- คะแนนตํ่าสุด 

    จํานวนระดับช้ัน 

 = 5-1 = 0.8 

                   5 

 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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  ระดับคะแนน ความหมาย 

 ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00  เปนระดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20  เปนระดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40  เปนระดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60  เปนระดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80  เปนระดับที่มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 

4. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษาคนควาตําราเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตและเปนขอมูลพื้นฐานของ

เน้ือหาในแบบสอบถาม 

4.2 ในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามจํานวน 3 ตอน โดยมีข้ันตอนการ

สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีรายละเอียดดังน้ี 

 4.2.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม คือ เพื่อสรางแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมใหไดแบบสอบถามที่มี

คุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา 

4.2.2  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการทุน

พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม 

4.2.3  เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางแบบสอบถามการเรียนรูอยางมีความสุข 

โดยพิจารณาสรุปจากการใหความหมาย แนวคิด และจําแนกองคประกอบของนักวิชาการ 

4.2.4  เขียนขอคําถามในแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในโครงการทุน

พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมใหมีความสอดคลองและครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการ และขอคําถามมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีคาระดับคะแนนต้ังแต 1 – 5 

ประกอบไปดวย มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย และนอยที่สุด 

4 . 2 .5 นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ส ร า ง ข้ึ น ม า วิ พ า ก ษ กั บ อ า จ า ร ย ที่ ค ว บ คุ ม 

ปริญญานิพนธเกี่ยวกับความถูกตองและความเหมาะสมในขอคําถาม พรอมทั้งปรับปรุงขอ 

คําถามตามคําแนะนํา 

 4.3  พัฒนาขอคําถามในแบบสอบถามและปรับปรุงใหครอบคลุมตามนิยามคําศัพท

เฉพาะและความมุงหมายของการวิจัย และนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับจุดหมายของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence: IOC) กับ

ผูเช่ียวชาญจํานวน3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ คุณนันทา โกลิมาศละคุณ

วิลาวัณย สระศรีการพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา 3 ระดับ โดยนํา

คําตอบของผูเช่ียวชาญแตละทานมาแปลผลคะแนนดังน้ี 

 มีความเห็นวา  สอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน+1 

 มีความเห็นวา  ไมแนใจ   กําหนดคะแนนเปน0 

 มีความเห็นวา  ไมสอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน-1 

 จากน้ันนําคะแนนที่ไดไปแทนคาในสูตรเพื่อคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of consistency) ตอไปถาคําถามขอใดคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทียบเทากับ 

0.50 ถือวาอยูในเกณฑใชไดแตถาคาดัชนีความสอดคลองของคําถามขอใดนอยกวา 0.50 จะตองนํา

ขอคําถามน้ันไปปรับปรุงโดยจากการตรวจความสอดคลองโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก รอง

ศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท คุณนันทนา โกลิมาศ และคุณวิลาวัณย สระศรี พบวาทุกขอ

คําถามมีคามากกวา0.50  

 4.4  นําแบบสอบถามที่ไดมาดําเนินการทดสอบกับกลุมเปาหมาย (Pretest) จํานวน30 

คน เพื่อทดสอบคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลัพธคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่

ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0<α<1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเช่ือมั่นสูงโดยมีคา

เทากับ 0.70 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548: 445) 

 4.5  ปรับปรุงรูปแบบสอบถามจนไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

 4.6  นําแบบเสนอสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกลุมตัวอยาง 

  โดยสามารถสรุปการ ดําเ นินการสร างเครื่ องมือในการ วิจัยไดจากภาพที่  12 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สง 

ผลตอความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมซึ่งแสดงใหเห็นถึงต้ังแตจุดเริ่มตนถึง 

ข้ึนตอนสิ้นสุดในการวิจัย โดยไดเริ่มตน คือ 
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ภาพที่ 11 แสดงข้ันตอนการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ที่มา: เบญจพร อุนสุข.  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับการเรียนรูอยางมี

ความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (กรงุเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทรวิโรฒ, 2552).  

เริมต้น 

กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและวางแผนการสรางขอคําถาม 

เขียนขอคําถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 

วิพากษและปรับปรุงขอคําถามกับอาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผูเชี่ยวชาญ 

คัดเลือกขอคําถามท่ีเท่ียงตรงและครอบคลมุ 

IOC ≥ 0.5 

ไม่ผ่าน 

คดัออก 

  ผ่านเกณฑ์ 

ทดลองใช (Try Out) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และวิเคราะหหาคาอํานาจ 

คัดเลือกขอคําถามจากคาอํานาจจําแนก

และครอบคลุม 

วิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

จัดทําเปนฉบับสมบูรณสําหรับเก็บขอมูลเพ่ือการ

สนิสดุ 
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5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 5.1 การจัดกระทําขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูล เริ่มตนดวยการนําขอมูลที่เก็บรวบรวม

ไดทั้งหมดมาประมวลผลตามระเบียบวิธีการทางสถิติโดนดําเนินการลงรหัสขอมูลและปอนขขอมูลลง

บนเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร  เพื่อวิเคราะห

ประมวลผลหาคาสถิติที่ตองการม ี2 ข้ันตอนดังน้ี 

 5.1.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูวิจัยจะวิเคราะหคา

สหสัมพันธระหวางคะแนนทั้งฉบับกับคะแนนเฉพาะในรายขอน้ันๆโดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson Product Correlation Coeffient) มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใช Item Total 

Correlation ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการเลือกใชบริษัทฝกอบรมพัฒนา

องคกรและดําเนินการเลือกปจจัยที่มีค Corrected Item Total Correlation ต้ังแต 0.2 ข้ึนไปมา

วิเคราะหองคประกอบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (นลินี สุขเกษม, 2551, อางถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 

2545: 84) 

     5.1.2  หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cron Bach, 1990) 

5.2  สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยพิจารณาคา KMO และ Bartlett’s test 

5.2.1 การตรวจสอบการวิเคราะหปจจัยวาสามารถทําการวิเคราะหไดหรือไม จาก

การตรวจสอบตัวแปรสังเกตได (X …,X ) วามีคาความสัมพันธกันหรือไม ซึ่งมีรูปแบบสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐานดังน้ี (กัลยา วานิชยปบัญชา, 2557) 

 H  = ตัวแปรสังเกตได (X …,X ) เปนอิสระกันหรือเมทริกซของตัวแปร

สังเกตไดเปนเมทริกซเอกลักษณ 

 H  = ตัวแปรสังเกตได (X …,X ) ไมเปนอิสระกันหรือเมทริกซของตัว

แปรสังเกตไมไดเปนเมทริกซเอกลักษณ 

 5.2.2 ใชสถิติทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึ่งเปนคาที่ใชวัดความ เหมาะสม ของ

ขอมูลตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหโดยเทคนิค Factor Analysis 

 ถาคา KMO มีคามาก (เขาสู 1) แสดงวา เทคนิค Factor Analysis เหมาะสม

กับขอมูลที่มีอยู 

 ถาคา KMO มีคานอย (เขาสู 0) แสดงวา เทคนิค Factor Analysis ไม

เหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู 
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 5.2.3  Bartlett’s Test of Sphericity เปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานที่มีการแจกแจง 

โดยประมาณแบบไคสแควร (Chi-Square) ถาคาไคสแควรมากหรือ คา Signiflicance หรือคา p-

value ตํ่ากวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α) จะปฏิเสธ H  น้ันคือ ตัวแปรสังเกตไดไมเปนอิสระกัน 

จึงสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย 

 5.3 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษและ 

คํานวณขนาดอทิธิพลทางตรงและทางออมของปจจัย ในการวิเคราะหและตรวจสอบมีข้ันตอน ดังน้ี  

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

5.3.1 คาสัดสวนไค-สแควร (푋 / df) เน่ืองจากเมื่อจํานวนกลุมตัวอยางมาก คาไค-

สแควรก็จะย่ิงสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังน้ันจึงแกไขโดยพิจารณาคา ซึ่งควรมีคาไม

ควรเกิน 2.00 (สุภมาส อังศุโชติและคณะ, 2554) 

5.3.2  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI) ซึ่งเปน

อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกช่ันความกลมกลืนจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกช่ัน

ความกลมกลืนกอนปรับโมเดลคา GFI หากมีคามากกวา 0.9 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ (Hair, and others, 2010: 667; Kelloway, 1998: 27, Diamantopoulos, and 

Siguaw, 2000: 87) 

5.3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน/สอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted Goodness-

Df-Fit-Index: AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัว

แปรและขนาดกลุม ตัวอย าง  หากคา  AGF I  มีค า ต้ั งแต  0 .90 – 1 .00 แสดงว า โมเดลมี 

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

5.3.4  คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ใช

เปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจัยวามีความสอดคลองสูงกวาขอมูลเชิงประจักษมากนอย

เพียงใด คาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (สุภมาส อังศุโชติ

และคณะ, 2554) 

5.3.5 ค า ร ากของค า เ ฉลี่ ยกํ าลั ง สอง ขอ งความคลาด เคลื่ อนม าตร ฐาน 

(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR หรือ SRMR) เปนคาบอก 

ความคลาดเคลื่อนของโมเดล มีคานอยกวา 0.05 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

5.3.6 ดั ช นี วั ด ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค า พ า ร า มิ เ ต อ ร  

(Root MeanSquare of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมสอดคลองของโมเดล
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ที่สรางข้ึนกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ซึ่งคา RMSEA ตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดล 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (วิโรจน สารรัตนะ, 2554) 

สําหรับงานวิจัยน้ีผูวิจัยจะแสดงดัชนีช้ีวัดความกลมกลืน 5 ดัชนี ประกอบดวยคาไค-

สแควรสัมพัทธ พรอมคาองศาอิสระคา GFI คา RMSEA คา AGFI คา CFI ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางตามสมมติฐานกับ

 ขอมูลเชิงประจักษ 

 

ลําดับ สถิติที่ใชวัดความสอดคลอง ระดับการยอมรับ 

1 คาสัดสวนไค-สแคว (X2/ df) คาสัดสวนไค-สแคว (X2/ df) มีคาไมควรเกิน 2.00 

2 คา GFI, AGFI, CFI มีคา ต้ังแต  0.90 – 1.00 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลอง 

3 คา Standardized RMR, 

RMSEA 

คา Standardized RMR, RMSEA ระหวาง 0.05 – 

0.08 โดยคาที่เขาใกลศูนยเปนคาที่ดีที่สุดหรือมีคาตํ่า

กวา 0.05 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง 

 

ที่มา: นงลักษณ วิรัชชัย, โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542).  

 

  ทั้งน้ีสามารถพิจารณาข้ันตอนการวิจัยไดตังภาพที่ 12 



72 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงข้ันตอนการวิจัย 

ดังภาพที่ 12 ผูวิจัยเริ่มตนการวิจัยดวยการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบนวมกิจการ เพื่อใหไดองศประกอบและปจจัยที่สงผลถึง

ความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร จากน้ันจึงสรางและพัฒนาองศประกอบและตัวบงช้ีและ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดี

ของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการกับขอมูลเชิงประจักษ 

กรอบการวิจัย กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย 

เร่ิมตนการวิจัย 

การสรางและพัฒนา

องคประกอบและตัว

ตรวจสอบความ

สอดคลองระหวาง

โมเดลโครงสราง

องคประกอบการ

เลือกใชบริษัท

ฝกอบรมพัฒนา

ศึกษาแนวคดิทฤษฎีที่

เก่ียวของกับการ

เลือกใชบริษัท

ฝกอบรมพัฒนา

จัดทําแบบสอบถาม 

ตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ 

นําเคร่ืองมือไปใชกับ

กลุมตัวอยาง 

รวบรวมความคดิเห็น

เก่ียวกับการเลือกใช

บริษัทฝกอบรมพัฒนา

การวิเคราะหและจัด

กระทําขอมูล 
โมเดล Path 

องคประกอบและตัว

บงชี้ของการเลือกใช

บริษัทฝกอบรมพัฒนา
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยในครัง้น้ีใชเทคนิคในการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหองศประกอบเชิงยืนยัน

ของปจจัยทีส่งผลตอความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกจิการ 

 )( X  แทนคา คาเฉลีย่เลขคณิต 

 SD  แทนคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 df  แทนคา ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 R2  แทนคา คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ   

 F   แทนคา   คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F-Test) 

 t  แทนคา  คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (T-Test) 

 SS   แทนคา  คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of square) 

 MS   แทนคา   คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนน (Mean of square) 

 Chi-Square  แทนคา คาไค-สแควร 

 

  ทั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบ

รวมกิจการ 

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบเชิง

ยืนยันของปจจัยทีส่งผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ 

 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ 

 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 95 31.7 

หญิง 205 68.3 

รวม 300 100 
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 จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 205 คน คิดเปนรอย

ละ 68.3 และเปนเพศชาย จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.7 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน (ราย) รอยละ 

ตํ่ากวา 25 ป -25 ป 101 33.7 

อายุ 26 ป – 35 ป 109 36.3 

อายุ 36 ป – 45 ป 59 18.3 

อายุ 46 ป – 60 ป 35 11.7 

รวม 300 100 

  

 จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชองอายุอยูในชวง 26 ป – 35 ป จํานวน 109 คน 

คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาคืออายุอยูในชวง ตํ่ากวา 25 ป – 25 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 

33.7 อายุอยูในชวง 36 ป – 45 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และอายุอยูในชวง 46 ป – 60 ป 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ตามลําดับ 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 

ปริญญาตร ี 163 54.3 

ปริญญาโท 107 35.7 

ปริญญาเอก 30 10.0 

รวม 300 100 

  

 จากตารางที่ 7 พบวาตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 163 

คน คิดเปนรอยละ 54.3 การศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 35.7 การศึกษา

ในระดับปริญญาเอกจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการทํางาน 
 

ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน (ราย) รอยละ 

1 - 5 ป 126 42.0 

6 - 10 ป 90 30.0 

11 – 15 ป 38 12.7 

16 – 20 ป 24 8.0 

20 ปข้ึนไป 22 7.3 

รวม 300 100 

 

 จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุงานอยูในชวง 1-5 ป จํานวน 

126 คน คิดเปนรอยละ 42.0 อายุงานในชวง 6-10 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.0 อายุงาน

ในชวง 11-15 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.7 อายุงานในชวง 16-20 ป จํานวน 24 คน คิด

เปนรอยละ 8.0 และอายุงานในชอง 20 ปข้ึนไป จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ระดับปฏิบัติงาน 

 

ระดับการปฏิบัติงาน จํานวน (ราย) รอยละ 

เจาหนาที่ 1 – 3  159 53.0 

เจาหนาที่ 4 - 5 110 36.7 

เจาหนาที่ 6 ข้ึนไป 31 10.3 

รวม 300 100 

 

 จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับปฏิบัติการอยูในระดับ

เจาหนาที่ 1 – 3 จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 53.0 อยูในระดับเจาหนาที่ 4 – 5 จํานวน 110 คน 

คิดเปนรอยละ 36.7 อยูในระดับเจาหนาที่ 6 ข้ึนไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม หนาที ่

 

ระดับการปฏิบัติงาน จํานวน (ราย) รอยละ 

ดานฝายสงเสริมพัฒนาธุรกิจ  130 43.3 

ดานฝายบรกิารธุรกิจ 146 48.7 

ดานฝายบรหิาร 24 8.0 

รวม 300 100 

  

  จากตารางที่ 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในดานฝาย

บริการธุรกิจจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 48.7 ดานฝายสงเสริมพัฒนาธุรกิจจํานวน 130 คน คิด

เปนรอยละ 43.3 และฝายบริหารจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม สังกัด 

 

สังกัด จํานวน (ราย) รอยละ 

สวนกลาง 98 32.7 

สวนภูมิภาค 202 67.8 

รวม 300 100 

 

 จากตารางที่ 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 202 คน 

คิดเปนรอยละ 67.3 สังกัดในสวนกลางจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 32.7 ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ตําแหนงหนาที ่

 

ตําแหนง จํานวน (ราย) รอยละ 

ผูจัดการ 159 53.0 

เจาหนาที่ 4 - 5 110 36.7 

เจาหนาที่ 6 ข้ึนไป 31 10.3 

รวม 300 100 
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  จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตําแหนงผูจัดการ จํานวน 159 คน 

คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมา เจาหนาที่ 4 – 5 จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 36.7 ตามลําดับ 

และเจาหนาที่ 6 ข้ึนไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.3 
 

ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

 

ขอ ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

ระดับความคิดเห็น 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1 หัวหนางานของทานใหคําปรึกษาให

ความรู และใหความชวยเหลือทานใน

เรื่องงานเปนอยางด ี

1 22 72 148 57 

3.79 0.84 มาก 
.3 7.3 24.0 49.3 19.0 

2 ทานมีความพึงพอใจในหัวหนางานของ

ทาน 

1 39 96 114 50 
3.58 0.93 มาก 

.3 13.0 32.0 38.0 16.7 

3 ทานรูสึกมีความสุขที่ไดทํางานกับเพื่อน

รวมงานในหนวยงานเดียวกัน 

2 38 86 128 46 
3.59 0.92 มาก 

.7 12.7 28.7 42.7 15.3 

4 ทานไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะ

ทานมีความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน 

4 42 90 113 51 
3.55 0.98 มาก 

1.3 14.0 30.0 37.7 17.0 

5 หนวยงานที่ท านสังกัดอยู มีการแบง

หนาที่การทํางานอยางเปนระบบ 

2 35 99 116 48 
3.58 0.92 มาก 

.7 11.7 33.0 38.7 16.0 

6 ทานมีความรูความเขาใจในระบบงาน

เปนอยางด ี

2 43 101 100 54 
3.54 0.97 มาก 

.7 14.3 33.7 33.3 18.0 

7 เพื่อนรวมงานของทานยินดีที่จะใหขอมูล

ที่เปนประโยชนแกการทํางานของทาน 

4 37 104 110 45 
3.52 0.94 มาก 

1.3 12.3 34.7 36.7 15.0 

8 เ พื่ อ น ร ว ม ง า น ข อ ง ท า น มี ค ว า ม

กระตือรือรนที่จะชวยทานในเรื่องงาน

เปนอยางด ี

1 50 93 111 45 

3.50 0.95 มาก 
.3 16.7 31.0 37.0 15.0 

 รวมเฉล่ีย 3.58 0.93 มาก 
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จากตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุของของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานการทํางาน ลักษณะการ

ทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.93) เมื่อพิจารณารายขอ

สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

หัวหนางานของใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (SD = 0.84) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในหัวหนางานของ มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.93) อันดับ 3 มีรูสึกมีความสุขที่ไดทํางานกับเพื่อนรวมงานในหนวยงาน

เดียวกัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 (SD = 0.92) อันดับ 4 ไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะมี

ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (SD = 0.98) อันดับ 5 หนวยงานที่สังกัด

อยูมีการแบงหนาที่การทํางานอยางเปนระบบ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.92) อันดับ 6 

มีความรูความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 0.97) อันดับ 7 

เพื่อนรวมงานของยินดีที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการทํางานของ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 

(SD = 0.94) และอันดับสุดทาย เพื่อนรวมงานของมีความกระตือรือรนที่จะชวยในเรื่องงานเปนอยาง

ดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (SD = 0.95) 

 

ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความ

เปนอยูภายใน) 

 

ขอ 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับ

นโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ 

ความเปนอยูภายใน) 

ระดับความคิดเห็น 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1 ทานเขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,วิสัยทัศน

และพันธกิจขององศกรเปนอยางด ี

2 49 105 98 46 
3.46 0.96 มาก 

.7 16.3 35.0 32.7 15.3 

2 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคานิยม

ของธนาคาร 

1 36 115 103 45 
3.52 0.90 มาก 

.3 12.0 38.3 34.3 15.0 

3 ทานคิดวานโยบายขององคกรสามารถ

สรางแรงบันดาลใจในการทํางานแกทาน 

- 44 81 117 58 
3.63 0.96 มาก 

- 14.7 27.0 39.0 19.3 
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความ

เปนอยูภายใน) (ตอ) 

 

ขอ 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับ

นโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ 

ความเปนอยูภายใน) 

ระดับความคิดเห็น 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

4 ทานมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการการ

กํากับดูและที่ดีของธนาคาร 

1 41 99 101 58 
3.58 0.96 มาก 

.3 13.7 33.0 33.7 19.3 

5 ทานเชื่อวาธนาคารของทานเปนที่ยอมรับ

จากบุคคลภายนอกเปนอยางดี 
3 38 85 120 54 3.61 0.96 มาก 

6 ธนาคารที่ทานทํางานอยูเปนธนาคารที่

เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงในประเทศ 

2 41 98 112 47 
3.54 0.94 มาก 

.7 13.7 32.7 37.3 15.7 

7 ทานยอมรับและเขาใจการเขามาเปนผูถือ

หุนใหญของธนาคารของ BTMU 

 18 71 143 68 
3.87 0.83 มาก 

- 6.0 23.7 47.7 22.7 

8 ทานพอใจกับโครงสรางและรูปแบบของ

ธนาคาร 

- 30 103 105 62 
3.66 0.92 มาก 

- 10.0 34.3 35.0 20.7 

 รวมเฉล่ีย 3.61 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานวัฒนธรรมของธนาคาร 

(เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความเปนอยูภายใน) โดยรวมอยูในระดับมาก มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD = 0.93) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ดังน้ี 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของธนาคาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 

0.83) รองลงมาคือ คิดวานโยบายขององคกรสามารถสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแก มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD = 0.92) อันดับ 3 มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการกํากับดูและที่ดีของ

ธนาคาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD = 0.96) อันดับ 4 เช่ือวาธนาคารของเปนที่ยอมรับจาก
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บุคคลภายนอกเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD = 0.96) อันดับ 5 ธนาคารที่ทํางานอยู

เปนธนาคารที่เปนที่รูจักและมีช่ือเสียงในประเทศ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.96) อันดับ 

6 ยอมรับและเขาใจการเขามาเปนผูถือหุนใหญของธนาคารของ BTMU มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 

3.54 (SD = 0.94) อันดับ 7 พอใจกับโครงสรางและรูปแบบของธนาคาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 

3.52 (SD = 0.90) และอันดับสุดทาย เขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,วิสัยทัศนและพันธกิจขององศกร

เปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 (SD = 0.96) 

 

ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานการตระหนักรู (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) 

 

ขอ 

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะ

บุคคล อายุงาน ระดับความรู การ

ฝกอบรม) 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1 คุณคิดวาคุณมีความรับผิดชอบใน

งานที่ไดรับมากแคไหน 

2 41 90 117 50 
3.57 0.95 มาก 

.7 13.7 30.0 39.0 16.7 

2 คุณคิดวาทักษะที่มีในตัวคุณสามารถ

นํามาใชในการทํางานของคุณมากแค

ไหน 

4 27 99 117 53 

3.63 0.92 มาก 
1.3 9.0 33.0 39.0 17.7 

3 ทานตั้งใจทํางานจนเกษียณอายุ 4 37 101 108 50 
3.54 0.95 มาก 

1.3 12.3 33.7 36.0 16.7 

4 ทานคิดวาอายุงานที่ทานทําอยูเม่ือ

เทียบกับประสบการณที่ไดรับใน

หนวยงาน 

6 40 100 105 49 

3.50 0.98 มาก 
2.0 13.3 33.3 35.0 16.3 

5 ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมของธนาคารเปนประโยชน

มากแคไหนในการทํางาน 

1 22 72 148 57 

3.79 0.84 มาก 
.3 7.3 24.0 49.3 19.0 

6 ทานคิดวาระดับความรูที่ทานมี

เพียงพอกับการทํางาน 

1 39 96 114 50 
3.58 0.93 มาก 

.3 13.0 32.0 38.0 16.7 
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ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานการตระหนักรู (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) (ตอ) 

 

ขอ 

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะ

บุคคล อายุงาน ระดับความรู การ

ฝกอบรม) 

ระดับความคิดเหน็ Mean SD 
ความ 

หมาย 

7 ทานคิดวาการฝกอบรมที่ธนาคารจัด

ใหเปนประโยชนตอการทํางานของ

ทานมากแคไหน 

2 38 86 128 46 

3.59 0.92 มาก 
.7 12.7 28.7 42.7 15.3 

8 ทานมีความตองการเขารวมการ

อบรมในแตละครั้งแคไหน 

4 42 90 113 51 
3.55 0.98 มาก 

1.3 14.0 30.0 37.7 17.0 

 รวมเฉล่ีย 3.60 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานการตระหนักรู (ลักษณะ

บุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 

(SD = 0.93) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

หัวหนางานของใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 (SD = 0.84) รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในหัวหนางานของ มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.93) อันดับ 3 มีรูสึกมีความสุขที่ไดทํางานกับเพื่อนรวมงานในหนวยงาน

เดียวกัน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 (SD = 0.92) อันดับ 4 ไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะมี

ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (SD = 0.98) อันดับ 5 หนวยงานที่สังกัด

อยูมีการแบงหนาที่การทํางานอยางเปนระบบ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.92) อันดับ 6 

มีความรูความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 0.97) อันดับ 7 

เพื่อนรวมงานของยินดีที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการทํางานของ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 

(SD = 0.94) และอันดับสุดทาย เพื่อนรวมงานของมีความกระตือรือรนที่จะชวยในเรื่องงานเปนอยาง

ดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (SD = 0.95) 
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

 

ขอ 
ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผล

รางวัล การเล่ือนตําแหนง สวัสดิการ) 

ระดับความคิดเห็น 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1 ทานคิดวาระบบการประเมินปรับ

เงินเดือนเปนไปอยางยุติธรรม 

2 35 99 116 48 
3.58 0.92 มาก 

.7 11.7 33.0 38.7 16.0 

2 ทานคิดวาระบบการจายคาตอบแทน

ในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม 

2 43 101 100 54 

3.54 0.97 มาก 
.7 14.3 33.7 33.3 18.0 

3 ทานคิดวาระบบการประเมินผลงาน

ของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม 

4 37 104 110 45 
3.52 0.94 มาก 

1.3 12.3 34.7 36.7 15.0 

4 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานที่

นํามาเพื่อใชในการพิจารณาใหรางวัล

แกทาน 

1 50 93 111 45 

3.50 0.95 มาก 
.3 16.7 31.0 37.0 15.0 

5 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงาน

เพื่อเล่ือนตําแหนง 

2 49 105 98 46 
3.46 0.96 มาก 

.7 16.3 35.0 32.7 15.3 

6 ทานพึงพอใจกับระบบการเล่ือน

ตําแหนงจากผลงานของทาน 

1 36 115 103 45 
3.52 0.90 มาก 

.3 12.0 38.3 34.3 15.0 

7 ทานมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่

ไดรับจากธนาคาร 

- 44 81 117 58 
3.63 0.96 มาก 

- 14.7 27.0 39.0 19.3 

8 ทานรูสึกวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดให

มีความเหมาะสม 

1 41 99 101 58 
3.58 0.96 มาก 

.3 13.7 33.0 33.7 19.3 

 รวมเฉล่ีย 3.54 0.94 มาก 

 

จากตารางที่ 16 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานแรงจูงใน (คาตอบแทน 
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ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ)โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 

0.94) เมื่อพิจารณารายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

ระบบการจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยางเหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.63 (SD = 0.96) รองลงมาคือ ระบบการประเมินผลงานของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม มี

คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.96) อันดับ 3 ระบบการประเมินปรับเงินเดือนเปนไปอยาง

ยุติธรรม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (SD = 0.92) อันดับ 4 พึงพอใจกับการประเมินผลงานที่นํามา

เพื่อใชในการพิจารณาใหรางวัล มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 0.97) อันดับ 5 พึงพอใจกับการ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนง มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 (SD = 0.94) อันดับ 6 มีพึงพอใจกับ

ระบบการเลื่อนตําแหนงจากผลงาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 (SD = 0.90) อันดับ 7 มีความพึง

พอใจกับสวัสดิการที่ไดรับจากธนาคาร มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (SD = 0.95) และอันดับสุดทาย 

รูสึกวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดใหมีความเหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 (SD = 0.96) 

 

ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร 

 

ขอ 
ดานความจงรักภักดีของพนักงาน

ธนาคาร 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

1 ทานทุมเทการทํางานใหกับองคกรใน

ทุกๆ ดาน 

3 38 85 120 54 
3.61 0.96 มาก 

1.0 12.7 28.3 40.0 18.0 

2 ทานทุมเทเวลาที่จะทํางานใหกับ

องคกร 

2 41 98 112 47 
3.54 0.94 มาก 

.7 13.7 32.7 37.3 15.7 

3 ทานมีความรูสึกไมพอใจเม่ือไดยินวา

คนภายนอกพูดถึงองคกรของทาน

ในทางลบ 

- 18 71 143 68 

3.87 0.83 มาก 
- 6.0 23.7 47.7 22.7 

4 ทานตองการใหองคกรที่ทานทํางาน

เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจาก

ภายนอก 

- 30 103 105 62 

3.66 0.92 มาก 
- 10.0 34.3 35.0 20.7 



84 

 

ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจ

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร (ตอ) 

 

ขอ 
ดานความจงรักภักดีของพนักงาน

ธนาคาร 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean SD 
ความ 

หมาย 

นอย 

ที่สุด 
นอย 

ปาน 

กลาง 
มาก 

มาก 

ที่สุด 

1 2 3 4 5 

5 ทุกครั้งที่ทานรับรูวามีการกลาวรายองคกร

ของทาน ทานจะอธิบายใหภายนอกเขาใจ

องคกรอยางดี 

2 41 90 117 50 

3.57 0.95 มาก 
.7 13.7 30.0 39.0 16.7 

6 ทานชอบชักชวนคนภายนอกมาเขารวม

ทํางานในองคกรของทาน เพื่อความ

เจริญกาวหนา 

4 27 99 117 53 

3.63 0.92 มาก 
1.3 9.0 33.0 39.0 17.7 

7 ทานจะทํางานในองคกรอยางมีความสุข

จนกวาจะเกษียณอายุ 

4 37 101 108 50 
3.54 0.95 มาก 

1.3 12.3 33.7 36.0 16.7 

8 ทานมีความจงรักภักดีตอองคกร 6 40 100 105 49 
3.50 0.98 มาก 

2.0 13.3 33.3 35.0 16.3 

 รวมเฉล่ีย 3.62 0.93 มาก 

 

จากตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานความจงรักภักดีของ

พนักงานธนาคารโดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 (SD = 0.93) เมื่อพิจารณา

รายขอสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

มีความรูสึกไมพอใจเมื่อไดยินวาคนภายนอกพูดถึงองคกรของในทางลบ มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 0.83) รองลงมาคือ ตองการใหองคกรที่ทํางานเปนองคกรที่ไดรับการ

ยอมรับจากภายนอก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 (SD = 0.92) อันดับ 3 ชอบชักชวนคนภายนอก

มาเขารวมทํางานในองคกรของ เพื่อความเจริญกาวหนา มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD = 0.92) 

อันดับ 4 ทุมเทการทํางานใหกับองคกรในทุกๆ ดาน มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD = 0.96) 

อันดับ 5 ทุกครั้งที่รับรูวามีการกลาวรายองคกรของ จะอธิบายใหภายนอกเขาใจองคกรอยางดี มี
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คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (SD = 0.95) อันดับ 6 จะทํางานในองคกรอยางมีความสุขจนกวาจะ

เกษียณอายุ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 0.95) อันดับ 7 ทุมเทเวลาที่จะทํางานใหกับองคกร 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 (SD = 0.94) และอันดับสุดทาย มีความจงรักภักดีตอองคกร มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 (SD = 0.98) 

 

ตารางที่ 18 การทดสอบ Multicollnearity 

 

ที่ ขอคําถาม 

คาสถิติที่ใชทดสอบ

Multicollinearity 

R2 Tolerance VIF 

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

1 
หัวหนางานของทานใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือทาน

ในเรื่องงานเปนอยางดี 
.589 .411 2.434 

2 ทานมีความพึงพอใจในหัวหนางานของทาน .627 .373 2.684 

3 ทานรูสึกมีความสุขที่ไดทํางานกับเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน .560 .440 2.274 

4 
ทานไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะทานมีความผูกพันกับเพื่อน

รวมงาน 
.597 .403 2.483 

5 หนวยงานที่ทานสังกัดอยูมีการแบงหนาที่การทํางานอยางเปนระบบ .519 .481 2.078 

6 ทานมีความรูความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี .545 .455 2.198 

7 
เพื่อนรวมงานของทานยินดีที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนแกการทํางาน

ของทาน 
.532 .468 2.137 

8 
เพื่อนรวมงานของทานมีความกระตือรือรนที่จะชวยทานในเรื่องงาน

เปนอยางดี 
.467 .533 1.875 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความเปนอยูภายใน) 

9 
ทานเขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,วิสัยทัศนและพันธกิจขององศกร

เปนอยางดี 
.541 .459 2.181 

10 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคานิยมของธนาคาร .536 .464 2.156 

11 
ทานคิดวานโยบายขององคกรสามารถสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน

แกทาน 
.524 .476 2.102 

12 ทานมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการการกํากับดูและที่ดีของธนาคาร .562 .438 2.282 

13 ทานเชื่อวาธนาคารของทานเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกเปนอยางด ี .544 .456 2.194 

14 
ธนาคารที่ทานทํางานอยูเปนธนาคารที่เปนที่รูจักและมีชื่อเสียงใน

ประเทศ 
.568 .432 2.314 

15 ทานยอมรับและเขาใจการเขามาเปนผูถือหุนใหญของธนาคารของ BTMU  .595 .405 2.472 
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ตารางที่ 18 การทดสอบ Multicollnearity (ตอ) 

 

ที่ ขอคําถาม 

คาสถิติที่ใชทดสอบ

Multicollinearity 

R2 Tolerance VIF 

16 ทานพอใจกับโครงสรางและรูปแบบของธนาคาร .664 .336 2.973 

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) 

17 คุณคิดวาคุณมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมากแคไหน .589 .411 2.435 

18 
คุณคิดวาทักษะที่มีในตัวคุณสามารถนํามาใชในการทํางานของคุณมาก

แคไหน 
.525 .475 2.106 

19 ทานตั้งใจทํางานจนเกษียณอายุ .565 .435 2.298 

20 
ทานคิดวาอายุงานที่ทานทําอยูเม่ือเทียบกับประสบการณที่ไดรับใน

หนวยงาน 
.549 .451 2.219 

21 
ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมของธนาคารเปนประโยชน

มากแคไหนในการทํางาน 
.633 .367 2.725 

22 ทานคิดวาระดับความรูที่ทานมีเพียงพอกับการทํางานของทานแคไหน .684 .316 3.166 

23 ทานคิดวาการฝกอบรมที่ธนาคารจัดใหเปนประโยชนตอการทํางานของ

ทานมากแคไหน .598 
.402 2.487 

24 ทานมีความตองการเขารวมการอบรมในแตละครั้งแคไหน .614 .386 2.589 

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเล่ือนตําแหนง สวัสดิการ) 

25 ทานคิดวาระบบการประเมินปรับเงินเดือนเปนไปอยางยุติธรรม .535 .465 2.150 

26 ทานคิดวาระบบการจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม 
.580 .420 2.382 

27 ทานคิดวาระบบการประเมินผลงานของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม .547 .453 2.206 

28 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานที่นํามาเพื่อใชในการพิจารณาให

รางวัล .486 
.514 1.945 

29 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนตําแหนง .558 .442 2.261 

30 ทานพึงพอใจกับระบบการเล่ือนตําแหนงจากผลงานของทาน .578 .422 2.368 

31 ทานมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับจากธนาคาร .562 .438 2.285 

32 ทานรูสึกวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดใหมีความเหมาะสม .579 .421 2.373 
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ตารางท่ี 19 แสดงความเหมาะสมของขอมูลและทดสอบสมสุตฐิาน (KMO and Bartlett’s Test) 

 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy               .907 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square       10395.110 

Df                190 

Sig               .000 

   

   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  

 

 

 

ที่ ขอคําถาม T 

น้ําหนกัองคประกอบ (Loading) 

R2 
ดาน

การ

ทํางาน 

ดาน

วัฒนธรรม

ของ

ธนาคาร 

ดานการ

ตระหนัก

รู    

ดาน

แรงจูงใจ 

ดาน

ความ

จงรักภักด ี

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน   

1 ดานการทํางาน 1 17.75 0.778*     .863 

2 ดานการทํางาน 2 1.76 0.507*     .736 

3 ดานการทํางาน 3 18.01 0.483*     .819 

4 ดานการทํางาน 4 16.81 0.600*     .783 

คา P-value เทากับ 0.04 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความเปนอยูภายใน) 

5 ดานวัฒนธรรมของ

ธนาคาร 1 16.76 0.705* 

  
 

 
.838 

6 ดานวัฒนธรรมของ

ธนาคาร 2 15.56 0.477* 
 

   
.735 

7 ดานวัฒนธรรมของ

ธนาคาร 3 18.55 0.745* 
 

   
.831 

8 ดานวัฒนธรรมของ

ธนาคาร 4 19.14 0.708* 
 

   
.828 
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ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) (ตอ) 

 

 

 

ที่ ขอคําถาม T 

น้ําหนกัองคประกอบ (Loading) 

R2 
ดาน

การ

ทํางาน 

ดาน

วัฒนธรรม

ของ

ธนาคาร 

ดานการ

ตระหนัก

รู    

ดาน

แรงจูงใจ 

ดาน

ความ

จงรักภักด ี

คา P-value เทากับ 0.04 

ดานการตระหนักรู  

9 ดานการตระหนักรู 1 17.87  0.698*    .815 

10 ดานการตระหนักรู 2 17.12  0.603*    .786 

11 ดานการตระหนักรู 3 17.17  0.565*    .753 

12 ดานการตระหนักรู 4 17.17  0.655*    .742 

คา P-value เทากับ 0.04 

ดานแรงจูงใจ 

 ดานแรงจงูใจ 1     0.493  .751 

 ดานแรงจงูใจ 2 17.41    0.644*  .760 

 ดานแรงจงูใจ 3 15.92    0.621*  .758 

 ดานแรงจงูใจ 4 15.68    0.459*  .723 

คา P-value เทากับ 0.05 

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร 

37 ดานความจงรักภักดี 1      0.705 .824 

38 ดานความจงรักภักดี 2 14.88     0.630* .740 

39 ดานความจงรักภักดี 3 14.88     0.522* .780 

40 ดานความจงรักภักดี 4 16.21     0.718* .841 

คา P-value เทากับ 0.05 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่

 สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (กอนปรับโมเดล) 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพจิารณา 

X2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4090.31 - 

df - 163 - 

p-value P>0.05 0.00 - 

X2/df X2/df<2 25.09 ไมผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 0.83 ไมผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.54 ไมผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.41 ไมผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.224 ไมผานเกณฑ 

 

  จากตารางที่ 22 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนโมเดลโครงสรางองคประกอบของ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวม

กิจการ (กอนปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร (X2) มีคา 4090.31 มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.00 คาไค-สแควรสัมพัทธ (X2/df) = 25.09 คาดัชนีวัดความสอดคลอง

กลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI)=0.83 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.54 คาดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)=0.41 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของ

การประมาณ (RMSEA)=0.224 ซึ่งไมผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่

 สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (หลังปรับโมเดล) 

รายการ เกณฑ คาที่คํานวณได ผลการพจิารณา 

X2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 151.10 - 

df - 139 - 

p-value P>0.05 0.22 - 

X2/df X2/df<2 1.08 ผานเกณฑ 

CFI คาเขาใกล 1.0 1.00 ผานเกณฑ 

GFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

AGFI คาเขาใกล 1.0 0.95 ผานเกณฑ 

RMSEA คาเขาใกล 0.0 0.017 ผานเกณฑ 

   

 จากตารางที่ 23 พบวาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน 

โมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของ

พนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (หลังปรับโมเดล) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคาไค-สแควร 

(X2) มีคา 151.10 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.22 คาไค-สแควรสัมพัทธ (X2/df) = 1.08 คา

ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (CFI)=1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.95 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)=0.95 และคารากที่สองของคาเฉลี่ยความ

คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA)=0.017 ซึ่งผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดล

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ตารางที่ 24 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE) อิทธิพลรวม (TE) และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรความจงรักภักดี

ของคนในองคกร 

ตัวแปรเชิงสาเหตุ 
ความจงรักภักดีของคนในองคกร 

DE IE TE 

การทํางานลักษณะงาน 0.72 0.26 0.98 

วัฒนธรรมความเปนอยูภายในองคกร 0.84 - 0.84 

ความตระหนักรู 0.86 - 0.86 

แรงจูงใจ 0.85 - 0.85 
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 จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีของคนในองคกร ซึ่งเปนผลลัพธสุดทาย

ของโมเดล พบวา ความจงรักภักดีของคนในองคกร ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก การทํางานลักษณะ

งาน รองลงมา ความตระหนักรู แรงจูงใจ ตามลําดับ 

 หมายเหตุ 

 X1  แทนคา    ดานการทํางาน 1 

  X2  แทนคา   ดานการทํางาน 2 

  X3  แทนคา   ดานการทํางาน 3 

  X4  แทนคา   ดานการทํางาน 4 

 X5  แทนคา   ดานวัฒนธรรมของธนาคาร 1 

  X6  แทนคา    ดานวัฒนธรรมของธนาคาร 2 

  X7  แทนคา    ดานวัฒนธรรมของธนาคาร 3 

  X8  แทนคา   ดานวัฒนธรรมของธนาคาร 4 

  X9  แทนคา    ดานการตระหนักรู 1 

  X10  แทนคา    ดานการตระหนักรู 2 

 X11  แทนคา    ดานการตระหนักรู 3 

  X12  แทนคา    ดานการตระหนักรู 4 

  Y1  แทนคา   ดานแรงจงูใจ 1 

   Y2  แทนคา    ดานแรงจงูใจ 2 

  Y3  แทนคา   ดานแรงจงูใจ 3 

  Y4  แทนคา   ดานแรงจงูใจ 4 

  Y5  แทนคา    ดานความจงรักภักดี 1 

  Y6  แทนคา   ดานความจงรักภักดี 2 

  Y7  แทนคา    ดานความจงรักภักดี 3 

  Y8  แทนคา    ดานความจงรักภักดี 4 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวม

กิจการ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 

300 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการเก็บขอมูล ทําการแจกแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานในระบบควบรวม

กิจการและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีผลการวิจัยมีดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวม

กิจการ แบงเปน  3  ตอนดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบ

ควบรวมกิจการ 

 จากการวิเคราะหขอมูล จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 300 ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 68.3 มีอายุอยูในชวง 26 ป – 35 ป จํานวน 109 คน คิดเปน

รอยละ 36.3 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 54.3 มีอายุงานอยู

ในชวง 1-5 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 42.0 มีระดับปฏิบัติการอยูในระดับเจาหนาที่ 1 – 3 

จํานวน 159 คน เปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในดานฝายบริการธุรกิจจํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 48.7 มี

สังกัดอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 67.3 และมีตําแหนงหนาที่ ผูจัดการ จํานวน 

159 รายคิดเปนรอยละ 53.0 

 จากการวิเคราะห ความสัมพันธเชิงสาเหตุของของปจจัยบางประการที่สงผลถึงความ

จงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารที่ถูกควบรวมธุรกิจดานการทํางาน ลักษณะการ

ทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการวิเคราะห หัวหนางานของใหคําปรึกษาใหความรู และใหความ

ชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เกี่ยวกับ

นโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความเปนอยูภายใน)โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (SD = 0.93) ผลการวิเคราะห มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของธนาคาร 

มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ดานการตระหนักรู   (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การ

ฝกอบรม) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ผลการวิเคราะห หัวหนางานของให
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คําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดาน

แรงจูงใจ (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ)โดยรวมอยูในระดับมาก มีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ผลการวิเคราะห ระบบการจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ผลการวิเคราะห มีความรูสึกไมพอใจเมื่อไดยินวาคน

ภายนอกพูดถึงองคกรของในทางลบ มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

 ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางองคประกอบเชิง

ยืนยันของปจจัยท่ีสงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบรวมกิจการ 

 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (กอนปรับโมเดล) ซึ่งดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืนโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดี

ของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (กอนปรับโมเดล) พบวาไมผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดล

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (หลังปรับโมเดล) ดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน โมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ (หลังปรับโมเดล) 

พบวาผานเกณฑทุกคาแสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 เมื่อพิจารณาความจงรักภักดีของคนในองคกร ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายของโมเดล พบวา 

ความจงรักภักดีของคนในองคกร  ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก การทํางานลักษณะงาน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวม

กิจการ พบวา ความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอลักษณะการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

หัวหนางานของใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของไวยเน (Wayne, 1999, อางถึงใน สุเมธ ภิญญาคง, 2552: 70) ศึกษาบทบาทของทุน

มนุษยแรงจูงใจ และการสนับสนุนจากหัวหนางานในการทํางานและการสนับสนุนในดานของลักษณะ

ของงาน พบวา การสนับสนุนจากหัวหนางานในดานการเปนผูนําการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและผู

ตาม (Leader-Member Exchange) ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 

สงผลใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรมากย่ิงข้ึน เมื่อพิจารณาถึงดานวัฒนธรรมของธนาคารที่

เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร การเปนที่ยอมรับ ความเปนอยูภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก โดย
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พบวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของธนาคารสูง สําหรับดานการตระหนักรู ที่เกี่ยวกับ

ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากหัวหนางาน

ของใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือในเรื่องงานเปนอยางดี สําหรับดานแรงจูงใจ ที่

เกี่ยวกับคาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากระบบ

การจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยางเหมาะสม  ไดสอดคลองกับงานวิจัยของมอทแทช 

(Mottaz, 1988, อางถึงใน ปญญา นพขํา, 2553: 24) ไดทําศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของรางวัล

ตอบแทนภายในและรางวัลตอบแทนภายนอก ในการกําหนดความพึงพอใจในงานกลุม คนงานจาก

หลายกลุมอาชีพ พบวา รางวัลตอบแทนภายในมีอํานาจในการทํานายความพึงพอใจในงานไดมาก

ที่สุด รองลงมาไดแก รางวัลตอบแทนภายนอกทางสังคมและรางวัลตอบแทนจากองคกรแ ล ะ ด า น

ความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากมีความรูสึกไมพอใจเมื่อไดยิน

วาคนภายนอกพูดถึงองคกรของในทางลบ  

 สําหรับการวิเคราะหโมเดลโครงสรางองคประกอบของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยั

ที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารระบบควบรวมกิจการ พบวาผานเกณฑทุกคาแสดงวา

โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่ความจงรักภักดีของคนในองคกร ซึ่งเปนผลลัพธสุดทาย

ของโมเดล พบวา ความจงรักภักดีของคนในองคกร ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก การทํางานลักษณะ

งาน รองลงมา ความตระหนักรู วัฒนธรรมความเปนอยูภายในองคกรตามลําดับ ดังน้ัน องคกรควรให

ความสําคัญกับการการทํางานในดานของการช้ีแจงลักษณะงานที่ชัดเจน และใหความสําคัญกับ

ลักษณะงานตางๆ ของพนักงานที่มีความเทาเทียมกัน หัวหนางานในแตละองคกรควรมีการเสริมสราง

ความตระหนักรูในงาน หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีตองาน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา 

การตระหนักรูในงานเปนปจจัยที่สงผลทางตรงตอความจงรักภักดีมากที่สุด ตลอดจนการสราง    

ความจงรักภักดีใหกับพนักงานควรจะมีการสรางแรงจูงใจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมองคกร ได

สอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรา เรืองวิไลกฤตย (2556) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาลักษณะสวน

บุคคล วัฒนธรรมองคกรและแรงจูงใจ ที่มีผลตอความจงรักภักดีในการ ปฏิบัติงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) พบวา พบวาวัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมมีผลตอ

ความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด และ

แรงจูงใจในภาพรวมมีผลตอความจงรักภักดีในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ที

พีไอ โพลีน จํากัด 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1.  องคกรควรใหความสําคัญกับการการทํางานในดานของการช้ีแจงลักษณะงานที่

ชัดเจน และใหความสําคัญกับลักษณะงานตางๆ ของพนักงานที่มีความเทาเทียมกัน 

 2.  หัวหนางานในแตละองคกรควรมีการเสริมสรางความตระหนักรูในงาน หนาที่ความ

รับผิดชอบของพนักงานที่มีตองาน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา การตระหนักรูในงานเปนปจจัยที่

สงผลทางตรงตอความจงรักภักดีมากที่สุด 

 3.  การสรางความจงรักภักดีใหกับพนักงานควรจะมีการสรางแรงจูงใจควบคูไปกับการ

สรางวัฒนธรรมองคกร 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ในการทําการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษา กลุมตัวอยางที่หลากหลายและ

ครอบคลุม หรือทําการเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆ  

  2. ควรเพิ่มเติมในการใชเครื่องมือใหการเก็บขอมูล เชนการสัมภาษณเปนรายบุคคล การ

สัมภาษณกลุม หรือการสังเกตพฤติกรรม เปนตน 

  3. ควรทําการศึกษาในเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมข้ึน เชนในระดับจังหวัด 

หรือระดับประเทศ 

   4. ควรศึกษาในเชิงลึกถึงปจจัยที่สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงาน ในดานของความ

จงรักภักดี แรงจูงใจ วัฒนธรรมองคกร ลักษณะของงาน และความตระหนักรู    



99 
 

รายการอางอิง 

ภาษาไทย 

กันยารัตน หลายแหง. (2553). ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดการกระบวนการความรูท่ีมี

 ประสิทธิภาพ. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2548). สถิติสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

กัลยาณี สนธิสุวรรณ. (2542). “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจไฝสัมฤทธ์ิ บุคลิกภาพกับการ

 ปฏิบัติงานของพนักงานกลุมธุรกิจโทรคมนาคม เครือเจริญโภคภัณฑ .” วิทยานิพนธ

 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร

 ศาสตร. 

ขะธิณยา หลาสุวงศ. (2545). “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนําบารมีของหัวหนาหอ

 ผูปวยความกาวหนาในอาชีพ ความจงรักภักดีตอองศของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล

 ชุมชน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

คมสันต ชัยเจริญศิลป. (2542). “ความจงรักภักดีตอองคกรของเจาหนาที่ตํารวจกองตํารวจปาไม . 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทรงวุฒิ แนนหนา. (2542). “การใชพลังอํานาจกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอน

 ของโรงเรียนประถามศึกษาในจังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา

 วิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธนพร แยมสุดา. (2558). ความยึดมั่นผูกพันตอองคกร: ทหารเรือกับเหตุการณสําคัญของบานเมือง

 ในอดีต. เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน. เขาถึงไดจาก http://www3.navy.mi.th/ 

ธนิชพร กบิลฤทธิวัฒน. (2557). “แรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับความภักดีของพนักงานภายในบริษัท

 ขามชาติญี่ปุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ธิดา สุขใจ. (2549). “แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: ศึกษากรณีโรงงานฟอก

 ยอม  2 บริ ษัท ยูเ น่ียนอตสาหกรรมสิ่ งทอจํากัดมหาชน.” วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นงลักษณ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พรนพ พุกกะพันธ. (2542). ภาวการณเปนผูนํา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจามจุรีโปรดักซ. 

พัชรินทร รอดพยันตร. (2545). “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การเพิ่มคุณคาในงานกับ  

 ความจงรักภักดีตอองคกรของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



100 

 

มณเฑียร สิริอรุณรุงโรจน. (2552). “ปจจัยที่มีผลตอความผูกผันองคกรของพนักงานในธุรกิจยานยนต

 จังหวัดเชียงราย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบัญชีและการเงิน 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 

มัลลิการ ตันสอน. (2544). พฤติกรรมองคการ Organization Behavior. กรุงเทพฯ: เอ็กซปอรตเน็ต  

รัชนี ตรีสุทธิวงษา. (2552). “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน ความจงรักภักดีตอ

 องคกรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.” 

 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

วรรณสร ทัศกระแสร. (2549). “ปจจัยที่มีผลใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคการ (กรณีศึกษา

 บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จากัด.” การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

วัชราภรณ จันทรสุวรรณ. (2555). “ความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรี

 อยุธยา สาขาพูนพล จังหวัดภูเก็ต.” การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

 การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 

วัชรินทร วิจิตรวงษ. (2548) “การรับรูบรรยากาศองคการกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

 ระดับปฏิบัติการฝายผลิต: กรณีศึกษา บริษัท เอกชนแหงหน่ึง.” วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา.  

ศรีรัตน บุญอริยะ. (2538). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัย

 รามคําแหงที่มีตอแบบผูนํา.” สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิต

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนคริทรวิโรฒ. 

ศุภลักษณ เหลี่ยมวรางกูร. (2537). “ความจงรักภักดีตอองคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการตํารวจ 

 กลุมรองสารวัตรหรือเทียบเทา สังกัดโรงพยาบาลตํารวจ.” วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัญฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง.  

สุพานี สฤษฏวานิช. (2552). พฤติกรรมองคกรสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี. พิมพครั้งที่ 2 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

ยงยุทธ เกษสาคร. (2541). ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพฯ: ศูนยเอกสารและตําราสถาบันราชภัฎ

 สวนดุสิต 

 

ภาษาตางประเทศ 

Barnard, Chester I. (1968). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard 

 University Press.  

 



101 

 

Blau, Perter M., and W. Reichard Scotts. (1962). Formae Organizations. San Francisco: 

 Chandler Publishing.  

Buchanan, Bruce. (1974). “Building Organizational Commitment: The Socialization  

 of Manager in Work Organization.” Administrative Science Quarterly 19: 

 553-546. 

Diamantopoulos, J. Siguaw. (2000). Introducing LISREL. London: Sage. 

Hemet, H. and Yuksel U. (2014). “A Critical Review of Corporate Social Responsibility 

Practices from a Marketing perspective: Is causr-Related Marketing really a 

‘Win-Win-Win’ Situation.” Journal of Strategic Marketing 63,4: 87-99. 

Kotler, P. (2005). Marketing Management. New York: Prentice-Hall. 

Kuratko, Donald F. and  Richard M. Hodgetts. (2001). Entrepreneurship: A 

 Contemporary Approah. Florida: Harcourt College Publishers. 

March, James and Herbert Simon. (1958). Organization. New York: Wiley.  

McCarthy, Dennis G. (1998). Seven Steps to Guarantee Failure. Word Executive’s  

 Disgest. Singapore: Times Printers.  

Mondy, R. W and R. W. Noe. (2005). Human Resource Management. 9thed. New 

 Jersey: Pearson Education.  

Mowday, R.T., R. M. Steer, and L.W. Porter. (1995). Employee Organization Linkage: 

 The Psychology of commitment, Absenteeism and turnover. New York: 

 Academic Press.  

Porter, L.W. and R.M. Steers, (1978). “Organizational Work and Personal Factor In 

 Employee Turnover absenteeism. Psychological Bulletin 80, 2: 151-176. 

Porter, Michael E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. 1st ed. Illinois: The Free Press. 

Steers, R.M. and L.W. Porter. (1977). Motivation and Work Behavior. New York: 

 McGraw-Hill.  

Walker, B. J., and W. J.  Stanton. (2007). Marketing. 14thed. Boston: Mcgraw-Hill. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง การวิเคราะหความสมัพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการทีส่งผลถึงความ 

จงรกัภักดีของพนักงานธนาคารในระบบการควบรวมกิจการ 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการทีส่งผลถึงความ

จงรกัภักดีของพนักงานธนาคารในระบบการควบรวมกิจการ 

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางปจจัยบางประการทีส่งผลตอ

ความจงรกัภักดีของพนักงานธนาคารในระบบการควบรวมธุรกจิกับขอมลูเชิงประจกัษ 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธจองนักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตร

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยนางสาวฐิตารีย กาญจน

สมศักด์ิ ผูวิจัย 

 2. แบบสอบถามน้ีไดแบงออกเปน 3 สวน 

 สวนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวของกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบาง

  ประการทีส่งผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบควบรวม 

  กิจการ 

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 3. ขอมูลในแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับ และใชขอมูลทั้งหมดเพื่อ

การศึกษาครั้งน้ี เทาน้ัน 
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สวนท่ี 1 คําถามท่ีเปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ 

(  ) ชาย     (  ) หญิง 

2.อายุ 

(  ) นอยกวา25-25 ป (  ) อายุ 26-35 ป 

(  ) อายุ 36-45 ป (  ) อายุ 46-60 ป 

3.ระดับการศึกษา  

(  ) ระดับปริญญาตรี  (  ) ปริญญาโท (  ) ปริญญาเอก 

4.อายุงาน 

(  ) ระหวาง 1-5 ป (  ) ระหวาง 6-10 ป (  ) ระหวาง 11-15 ป 

(  ) ระหวาง 16-20 ป  (  ) 20 ปข้ึนไป 

5.ระดับปฏิบัติงาน 

(  ) เจาหนาที่1-3  (  ) เจาหนาที่3-5  (  ) เจาหนาที่6 ข้ึนไป 

6. หนาที่ 

(  ) ดานฝายสงเสริมพฒันาธุรกจิระดับสาขา  (  ) ดานฝายบริการธุรกจิระดับสาขา       

(  ) ดานฝายบริหาร      

7.สังกัด 

(  ) สวนกลาง      (  ) สวนภูมิภาค 

8 .ตําแหนงงานในสาขา 

(  ) BM ผูจัดการสาขา     (  ) SS1 SS2 

(  ) STL       (  ) CSR 

(  ) ABM      (  ) UTL 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยบางประการท่ี

สงผลถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารในระบบของธนาคารท่ีถูกควบรวมธุรกิจ 

ขอ 

ท่ี 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

สําหรับ 

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

1. หัวหนางานของทานใหคําปรึกษาให

ความรู และใหความชวยเหลือทานใน

เรื่องงานเปนอยางดี 

      

2. ทานมีความพึงพอใจในหัวหนางาน

ของทาน 

      

3. ทานรูสกึมีความสุขที่ไดทํางานกบั

เพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน 

      

4. ทานไมเคยคิดลาออกจากองคกร

เพราะทานมีความผกูพันกบัเพื่อน

รวมงาน 

      

5. หนวยงานที่ทานสังกัดอยูมีการแบง

หนาที่การทํางานอยางเปนระบบ 

      

6. ทานมีความรูความเขาใจในระบบงาน

เปนอยางดี 

      

7. เพื่อนรวมงานของทานยินดีที่จะให

ขอมูลทีเ่ปนประโยชนแกการทํางาน

ของทาน 

      

8. เพื่อนรวมงานของทานมีความ

กระตือรือรนที่จะชวยทานในเรื่องงาน

เปนอยางดี 

      

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เก่ียวกับนโยบาย การบริหาร การเปนท่ียอมรับ ความเปนอยูภายใน) 

1. ทานเขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,

วิสัยทัศนและพันธกิจขององศกรเปนอยางด ี
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ขอ 

ท่ี 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

สําหรับ 

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

3. ทานคิดวานโยบายขององคกรสามารถ

สรางแรงบันดาลใจในการทํางานแก

ทาน 

      

4. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการ

การกํากบัดูและที่ดีของธนาคาร 

      

5. ทานเช่ือวาธนาคารของทานเปนที่

ยอมรบัจากบุคคลภายนอกเปนอยางดี 

      

6. ธนาคารที่ทานทํางานอยูเปนธนาคาร

ที่เปนที่รูจักและมีช่ือเสียงในประเทศ 

      

7. ทานยอมรบัและเขาใจการเขามาเปน

ผูถือหุนใหญของธนาคารของ BTMU  

      

8. ทานพอใจกบัโครงสรางและรปูแบบ

ของธนาคาร 

      

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) 

1. คุณคิดวาคุณมีความรับผิดชอบในงาน

ที่ไดรับมากแคใหน 

      

2. คุณคิดวาทักษะที่มีในตัวคุณสามารถ

นํามาใชในการทํางานของคุณมาก

แคใหน 

      

3. ทานต้ังใจทํางานจนเกษียณอายุ       

4. ทานคิดวาอายุงานที่ทานทําอยูเมื่อ

เทียบกับประสบการณที่ไดรบัใน

หนวยงาน 

      

5. ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมของธนาคารเปนประโยชน

มากแคใหนในการทํางาน 
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ขอ 

ท่ี 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

สําหรับ 

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

6. ทานคิดวาระดับความรูทีท่านมี

เพียงพอกับการทํางานของทาน

แคใหน 

      

7. ทานคิดวาการฝกอบรมที่ธนาคารจัด

ใหเปนประโยชนตอการทํางานของ

ทานมากแคใหน 

      

8. ทานมีความตองการเขารวมการอบรม

ในแตละครั้งแคใหน 

      

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

1. ทานคิดวาระบบการประเมินปรบั

เงินเดือนเปนไปอยางยุติธรรม 

      

2. ทานคิดวาระบบการจายคาตอบแทน

ในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม 

      

3. ทานคิดวาระบบการประเมินผลงาน

ของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม 

      

4. ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานที่

นํามาเพื่อใชในการพจิารณาใหรางวัล

แกทาน 

      

5. ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนตําแหนง 

      

6. ทานพึงพอใจกับระบบการเลื่อน

ตําแหนงจากผลงานของทาน 

      

7. ทานมีความพึงพอใจกบัสวัสดิการที่

ไดรับจากธนาคาร 
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ขอ 

ท่ี 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

สําหรับ 

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

8. ทานรูสกึวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดให

มีความเหมาะสม 

      

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร 

1. ทานทุมเทการทํางานใหกับองคกรใน

ทุกๆดาน 

      

2. ทานทุมเทเวลาที่จะทํางานใหกับ

องคกร 

      

3. ทานมีความรูสึกไมพอใจเมือ่ไดยินวา

คนภายนอกพูดถึงองคกรของทาน

ในทางลบ 

      

4. ทานตองการใหองคกรที่ทานทํางาน

เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับจาก

ภายนอก 

      

5. ทุกครั้งที่ทานรับรูวามีการกลาวราย

องคกรของทาน ทานจะอธิบายให

ภายนอกเขาใจองคกรอยางดี 

      

6. ทานชอบชักชวนคนภายนอกมาเขา

รวมทํางานในองคกรของทาน เพื่อ

ความเจรญิกาวหนา 

      

7. ทานจะทํางานในองคกรอยางมี

ความสุขจนกวาจะเกษียณอายุ 

      

8. ทานมีความจงรักภักดีตอองคกร       
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 

คา IOC 
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ท่ี ขอคําถาม IOC 

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

1 หัวหนางานของทานใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือทานใน

เรื่องงานเปนอยางดี 
1 

2 ทานมีความพึงพอใจในหัวหนางานของทาน 1 

3 ทานรูสกึมีความสุขที่ไดทํางานกบัเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน 0.67 

4 ทานไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะทานมีความผูกพันกบัเพื่อนรวมงาน 1 

5 หนวยงานที่ทานสังกัดอยูมีการแบงหนาทีก่ารทํางานอยางเปนระบบ 0.67 

6 ทานมีความรูความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี 1 

7 เพื่อนรวมงานของทานยินดีที่จะใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกการทํางานของ

ทาน 
1 

8 เพื่อนรวมงานของทานมีความกระตือรือรนทีจ่ะชวยทานในเรื่องงานเปน

อยางดี 
0.67 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เก่ียวกับนโยบาย การบริหาร การเปนท่ียอมรับ ความเปนอยูภายใน) 

9 ทานเขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,วิสัยทัศนและพันธกจิขององศกรเปน

อยางดี 
0.67 

10.67 ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของธนาคาร 1 

11 ทานคิดวานโยบายขององคกรสามารถสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแก

ทาน 
1 

12 ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการการกํากับดูและที่ดีของธนาคาร 1 

13 ทานเช่ือวาธนาคารของทานเปนที่ยอมรบัจากบุคคลภายนอกเปนอยางดี 0.67 

14 ธนาคารที่ทานทํางานอยูเปนธนาคารที่เปนที่รูจักและมีช่ือเสยีงในประเทศ 0.67 

15 ทานยอมรบัและเขาใจการเขามาเปนผูถือหุนใหญของธนาคารของ BTMU  1 

16 ทานพอใจกบัโครงสรางและรปูแบบของธนาคาร 1 

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) 

17 คุณคิดวาคุณมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรบัมากแคใหน 0.67 

18 คุณคิดวาทักษะที่มีในตัวคุณสามารถนํามาใชในการทํางานของคุณมาก

แคใหน 
1 

19 ทานต้ังใจทํางานจนเกษียณอายุ 1 
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ท่ี ขอคําถาม IOC 

20 ทานคิดวาอายุงานที่ทานทําอยูเมื่อเทียบกับประสบการณที่ไดรับใน

หนวยงาน 
1 

21 ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมของธนาคารเปนประโยชนมาก

แคใหนในการทํางาน 
1 

22 ทานคิดวาระดับความรูทีท่านมีเพียงพอกับการทํางานของทานแคใหน 0.67 

23 ทานคิดวาการฝกอบรมที่ธนาคารจัดใหเปนประโยชนตอการทํางานของ

ทานมากแคใหน 
0.67 

24 ทานมีความตองการเขารวมการอบรมในแตละครั้งแคใหน 1 

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

25 ทานคิดวาระบบการประเมินปรบัเงินเดือนเปนไปอยางยุติธรรม 1 

26 ทานคิดวาระบบการจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม 
1 

27 ทานคิดวาระบบการประเมินผลงานของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม 1 

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

28 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานที่นํามาเพื่อใชในการพิจารณาใหรางวัล 1 

29 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานเพือ่เลื่อนตําแหนง 0.67 

30 ทานพึงพอใจกับระบบการเลื่อนตําแหนงจากผลงานของทาน 0.67 

31 ทานมีความพึงพอใจกบัสวัสดิการที่ไดรับจากธนาคาร 1 

32 ทานรูสกึวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดใหมีความเหมาะสม 1 

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร 

33 ทานทุมเทการทํางานใหกับองคกรในทุกๆดาน 1 

34 ทานทุมเทเวลาที่จะทํางานใหกับองคกร 1 

35 ทานมีความรูสึกไมพอใจเมือ่ไดยินวาคนภายนอกพูดถึงองคกรของทาน

ในทางลบ 
1 

36 ทานตองการใหองคกรที่ทานทํางานเปนองคกรที่ไดรบัการยอมรบัจาก

ภายนอก 
0.67 

37 ทุกครั้งที่ทานรับรูวามีการกลาวรายองคกรของทาน ทานจะอธิบายให

ภายนอกเขาใจองคกรอยางดี 

 

0.67 
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ท่ี ขอคําถาม IOC 

38 ทานชอบชักชวนคนภายนอกมาเขารวมทํางานในองคกรของทาน เพื่อ

ความเจรญิกาวหนา 
1 

39 ทานจะทํางานในองคกรอยางมีความสุขจนกวาจะเกษียณอายุ 1 

40 ทานมีความจงรักภักดีตอองคกร 0.67 
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ภาคผนวก ง 

คา Cronbach's Alpha 
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ท่ี ขอคําถาม 
Cronbach's 

Alpha 

ดานการทํางาน ลักษณะการทํางาน 

1 หัวหนางานของทานใหคําปรึกษาใหความรู และใหความชวยเหลือทานใน

เรื่องงานเปนอยางดี 
0.892 

2 ทานมีความพึงพอใจในหัวหนางานของทาน 0.887 

3 ทานรูสกึมีความสุขที่ไดทํางานกบัเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน 0.893 

4 ทานไมเคยคิดลาออกจากองคกรเพราะทานมีความผูกพันกบัเพื่อน

รวมงาน 
0.890 

5 หนวยงานที่ทานสังกัดอยูมีการแบงหนาทีก่ารทํางานอยางเปนระบบ 0.894 

6 ทานมีความรูความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี 0.893 

7 เพื่อนรวมงานของทานยินดีที่จะใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกการทํางาน

ของทาน 
0.894 

8 เพื่อนรวมงานของทานมีความกระตือรือรนทีจ่ะชวยทานในเรื่องงานเปน

อยางดี 
0.900 

ดานวัฒนธรรมของธนาคาร (เก่ียวกับนโยบาย การบริหาร การเปนท่ียอมรับ ความเปนอยูภายใน) 

9 ทานเขาใจและเห็นดวยในนโยบาย,วิสัยทัศนและพันธกจิขององศกรเปน

อยางดี 
0.896 

10 ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมของธนาคาร 0.896 

11 ทานคิดวานโยบายขององคกรสามารถสรางแรงบันดาลใจในการทํางานแก

ทาน 
0.897 

12 ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการการกํากับดูและที่ดีของธนาคาร 0.893 

13 ทานเช่ือวาธนาคารของทานเปนที่ยอมรบัจากบุคคลภายนอกเปนอยางดี 0.895 

14 ธนาคารที่ทานทํางานอยูเปนธนาคารที่เปนที่รูจักและมีช่ือเสยีงในประเทศ 0.894 

15 ทานยอมรบัและเขาใจการเขามาเปนผูถือหุนใหญของธนาคารของ BTMU  0.895 

16 ทานพอใจกบัโครงสรางและรปูแบบของธนาคาร 0.890 

ดานการตระหนักรู   (ลักษณะบุคคล อายุงาน ระดับความรู การฝกอบรม) 

17 คุณคิดวาคุณมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรบัมากแคใหน 0.898 

18 คุณคิดวาทักษะที่มีในตัวคุณสามารถนํามาใชในการทํางานของคุณมาก

แคใหน 
0.899 
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ท่ี ขอคําถาม 
Cronbach's 

Alpha 

19 ทานต้ังใจทํางานจนเกษียณอายุ 0.899 

20 ทานคิดวาอายุงานที่ทานทําอยูเมื่อเทียบกับประสบการณที่ไดรับใน

หนวยงาน 
0.899 

21 ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมของธนาคารเปนประโยชนมาก

แคใหนในการทํางาน 
0.898 

22 ทานคิดวาระดับความรูทีท่านมีเพียงพอกับการทํางานของทานแคใหน 0.892 

23 ทานคิดวาการฝกอบรมที่ธนาคารจัดใหเปนประโยชนตอการทํางานของ

ทานมากแคใหน 
0.897 

24 ทานมีความตองการเขารวมการอบรมในแตละครั้งแคใหน 0.895 

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

25 ทานคิดวาระบบการประเมินปรบัเงินเดือนเปนไปอยางยุติธรรม 0.883 

26 ทานคิดวาระบบการจายคาตอบแทนในแตละตําแหนงเปนไปอยาง

เหมาะสม 
0.879 

27 ทานคิดวาระบบการประเมินผลงานของธนาคารเปนไปอยางยุติธรรม 0.887 

ดานแรงจูงใน (คาตอบแทน ผลรางวัล การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ) 

28 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานที่นํามาเพื่อใชในการพิจารณาให

รางวัล 
0.888 

29 ทานพึงพอใจกับการประเมินผลงานเพือ่เลื่อนตําแหนง 0.881 

30 ทานพึงพอใจกับระบบการเลื่อนตําแหนงจากผลงานของทาน 0.885 

31 ทานมีความพึงพอใจกบัสวัสดิการที่ไดรับจากธนาคาร 0.884 

32 ทานรูสกึวาสวัสดิการที่ธนาคารจัดใหมีความเหมาะสม 0.882 

ดานความจงรักภักดีของพนักงานธนาคาร 

33 ทานทุมเทการทํางานใหกับองคกรในทุกๆดาน 0.895 

34 ทานทุมเทเวลาที่จะทํางานใหกับองคกร 0.898 

35 ทานมีความรูสึกไมพอใจเมือ่ไดยินวาคนภายนอกพูดถึงองคกรของทาน

ในทางลบ 
0.896 

36 ทานตองการใหองคกรที่ทานทํางานเปนองคกรที่ไดรบัการยอมรบัจาก

ภายนอก 
0.892 
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ท่ี ขอคําถาม 
Cronbach's 

Alpha 

37 ทุกครั้งที่ทานรับรูวามีการกลาวรายองคกรของทาน ทานจะอธิบายให

ภายนอกเขาใจองคกรอยางดี 
0.897 

38 ทานชอบชักชวนคนภายนอกมาเขารวมทํางานในองคกรของทาน เพื่อ

ความเจรญิกาวหนา 
0.899 

39 ทานจะทํางานในองคกรอยางมีความสุขจนกวาจะเกษียณอายุ 0.898 

40 ทานมีความจงรักภักดีตอองคกร 0.895 

  0.981 
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ภาคผนวก จ 

คา Factor Analysis 
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Factor Analysis 

Communalities 

 Initial Extraction 

b1 1.000 .863 

b2 1.000 .736 

b3 1.000 .819 

b4 1.000 .783 

b5 1.000 .838 

b6 1.000 .735 

b7 1.000 .831 

b8 1.000 .828 

b9 1.000 .815 

b10 1.000 .786 

b11 1.000 .753 

b12 1.000 .788 

b13 1.000 .751 

b14 1.000 .760 

b15 1.000 .758 

b16 1.000 .723 

b17 1.000 .824 

b18 1.000 .740 

b19 1.000 .780 

b20 1.000 .841 

b21 1.000 .863 

b22 1.000 .736 

b23 1.000 .819 

b24 1.000 .783 

b25 1.000 .838 

b26 1.000 .735 

b27 1.000 .831 
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 Initial Extraction 

b28 1.000 .828 

b29 1.000 .815 

b30 1.000 .786 

b31 1.000 .753 

b32 1.000 .788 

b33 1.000 .751 

b34 1.000 .760 

b35 1.000 .758 

b36 1.000 .723 

b37 1.000 .824 

b38 1.000 .740 

b39 1.000 .780 

b40 1.000 .841 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
 



126 
 

ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ ฐิตารีย กาญจนสมศักด์ิ    

ที่อยู      975/9-10 ม.3 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110    

ที่ทํางาน    ธนาคารกรุงศรอียุธยา สาขาทามวง  

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2554  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนูษยศาสตรและ 

 สังคมศาสตร เอกวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 กาญจนบุรีอําเภอเมอืง จงัหวัดกาญจนบรุี                 

 พ.ศ. 2557  ศึกษาตอระดับปรญิญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต หลักสูตร 

  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาก 

ประวัติการทํางาน 

          พ.ศ. 2556 – 2557  พนักงานบริการธุรกจิ (UTL) เจาหนาทีร่ะดับ 1   

   ธนาคารกรุงศรอียุธยา 

           พ.ศ. 2558 – ปจจบุัน   พนักงานบริการธุรกจิ (UTL) เจาหนาทีร่ะดับ 2     

   ธนาคารกรุงศรอียุธยา      


