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บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรบัรู้สนับสนุนจากองค์การ ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน
สวสัดกิาร ดา้นความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นการปฏบิัตงิาน มผีลต่อ
การรับรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร ที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะ
ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา คอื พนักงานบรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มพัฒนา
ธุรกิจ จ านวน 309 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห ์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ท าการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผล
องค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) มคีวามสัมพันธ์เป็นเส้นต รงเชิง
บวกกับการสนับสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนสวสัดกิาร ดา้นความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน และมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบกับการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นการปฏบิตังิาน โดยตวั
แปรอิสระในสมการน้ีสามารถอธิบาย แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึ กษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท วิรยิะ
ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ไดร้อ้ยละ 41.90 
 ประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มี
ความสมัพนัธเ์ป็นเสน้ตรงเชิงบวกกับแรงจูงใจภายใน ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการสิง่ทีท่า้ทาย ดา้นความเป็ น
ตวัของตัวเอง ด้านความตอ้งการมคีวามสามารถ และมีความสมัพนัธเ์ชิงลบกับแรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจ
และความเพลิดเพลิน โดยตวัแปรอสิระในสมการน้ีสามารถอธบิาย แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่ม
พฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ไดร้อ้ยละ 41.20 
 
ค าส าคญั: ประสทิธผิลองคก์าร กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

                                                             
1สาขาการจดัการ หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  



2 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study the factors related to buying decisions for skin care 
supplement tablets among members of Generation Y in the Bangkok central business district. The 
sample size in this research consisted of four hundred and Thai Generation Y consumers who had 
bought skin care supplement tablets. A questionnaire was used for the purpose of data collection. The 
statistical analysis were computed to percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Anova 
analysis and the Pearson product movement correlation coefficient method. The results of the research 
were as follows: The majority of the respondents were female, single, held a Bachelor ’s degree or 
equivalent, worked as private company employees and had a monthly income of between 25,001 to 
35,000 Baht. The overall service marketing mix was at a very important level. With regard to the service 
marketing mix, the aspect of people was at the most important level. However, the factors of product, 
price, place, promotion, process and the aspects of physical evidence were at a very important level. 
Thai Generation Y consumers had overall satisfaction regarding buying decisions were at a very 
important level. The results of hypotheses testing were as follows: Thai Generation Y consumers of 
different genders, occupation, income and marital status demonstrated different buying decisions for skin 
care supplement tablets among members of Generation Y in the Bangkok central business district at a 
statistically significant level of 0.01 and 0.05 in some steps, respectively. The service marketing mix on 
aspects including product, price, place, promotion, process, people and physical evidence were found at 
a low level with buying decisions for skin care supplement tablets among members of Generation Y in 
the central business district of Bangkok at a statistically significant level of 0.01 and 0.05, in some steps, 
respectively. 
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บทน า 

การด าเนินชีวติของคนในยุคปจัจุบนัน้ีถอืไดว้่ามคีวามแตกต่างไปจากอดตีอย่างมาก เน่ืองจากทุกวนัน้ีเรา
ก าลังรองรบัการเปลี่ยนแปลงในยุด 4.0 ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกนั้นส่งผลให้หลายๆ 
ประเทศทัว่โลกไดม้กีารตื่นตวัในการพัฒนาประเทศของตนในดา้นต่างๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมอืงการปกครอง กฎหมาย ความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละทางการแพทย ์รวมไปถงึดา้นสงัคม ซึ่ง
องค์การต่างๆ เพื่อความอยู่รอดและเพื่อให้สามารถแข่งขนักับองคก์ารอื่นๆได้ โดยปจัจยัทีม่ีความส าคัญในการ
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงองคก์ารเพื่อการพฒันาศักยภาพ และการแข่งขนันัน้เป็นที่แน่นนอน ทรพัยากรมนุษย์ ก็ใช้
ชีวติอยู่บนโลกดจิติอลทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเรว็และตลอดเวลา  ไม่เพยีงการเปลี่ยนแปลงแบบคลื่นลูก
ใหม่ หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่ หยุดน่ิง รวดเร็ว และตลอดเวลา จนกล่าวได้ว่าเป็นการปรบัตัวเพื่อเป็น
ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากปจัจยัหน่ึงเช่นกัน หลายๆองค์การมกีารวางแผนและก าหนดกลยุทธต์่างๆ เพื่อใหเ้ป็นที่
ดงึดูดบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถเขา้มาท างานใหก้ับองค์การ ในขณะเดยีวกันก็มกีารรกัษาพฒันาบุคลากรใน
องคก์ร เพื่อใหอ้งคก์ารมคีนเก่งและคนดอียู่กับองคก์ารไดอ้ย่างนานทีสุ่ด 
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บรษิัท วริิยะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) จดัไดว้่าเป็นบริษัทเอกชน และเป็นองคก์ารบรษิัทประกันวนิาศ
ภยัอันดบัหน่ึงของไทย ครองใจยาวนานกว่า 71 ปี กับประสบการณ์ทีส่ ัง่สมด้านการเป็นผู้น าทางด้านประกันภัย 
เราด าเนินงานอย่างโปร่งใส ยดึหลัก ความเป็นธรรม คอื นโยบาย มาอย่างต่อเน่ือง คุณภาพดา้นการบรหิารองคก์ร
ทีไ่ด้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้เป็นบรษิัทประกันภยัอนัดบัหน่ึงมาโดยตลอด ยังคง
มุ่งมัน่ท าหน้าทีช่่วยกระจายความเสีย่งใหก้ับคนในสงัคม ดว้ยความซื่อสตัย ์ตรงไปตรงมา ค านึงถงึประโยชน์ของ
ทุกฝ่าย และพรอ้มทีจ่ะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบรษิัทประกันภยัทีแ่ขง็แกร่งส าหรบัประเทศ 

โดยเฉพาะกลุ่ม พัฒนาธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาธุรกิจท าให้กับประกันภยัเรื่องการคุ้มครองความ
เสีย่งทีม่ากขึน้ และเพิม่การคุม้ครองทีห่ลากหลาย เพื่อความสบายใจใหก้ับผูช้ื้อประกันนัน้ โดยบรษิัทยดึหลักความ
โปร่งใส ยดึหลัก ความเป็นธรรม ตามนโยบาย 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจ ทีศ่ึกษาและเหน็ได้ว่าการรบั รูใ้นเรื่องของการสนับสนุนขององค์การและ
แรงจูงใจภายในในองคก์ารนั้นมีความส าคญัหลักท าใหอ้งคก์ารนั้นสามารถเดนิหน้าใหเ้ขา้แข่งขันยุคปจัจุบนั ที่มี
เรื่องของสวสัดกิาร หรอืในเรื่องอของความทา้ทายมาเป็นปจัจยัประกอบทีจ่ะสามารถดงึคนทีม่คีวามสามารถเขา้มา
ท างานใหก้ับองคก์ารแล้วนัน้ ยงัร่วมไปถึงสามารถรกัษาบุคคลในองคก์ารให้อยู่และท างาน และมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ีอทิธพิลต่อประสิทธิผลองค์การกรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บรษิัท วิรยิะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการรบัรูส้นับสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนสวสัดกิาร ดา้นความรูใ้นงาน
และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมัน่คงในการท างาน และดา้นการปฏิบตัิงาน มีผลต่อการรบัรู้การสนับสนุนจาก
องคก์าร ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน)  
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายใน ในการปฏบิตังิาน  ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการสิง่ทีท่า้ทายความสนใจ
และความเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตัวของตวัเอง ดา้นความตอ้งการ มีความสามารถดา้นความมุ่งมัน่ การรบัรู้
แรงจูงใจภายใน ทีม่ีอทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บรษิัท วริิยะประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน) 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตเน้ือหาในการวจิยัครัง้น้ีผูว้ ิจยัไดท้ าการศึกษาในประเด็นดา้นการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร
และแรงจูงใจจากภายในในการปฏบิัตงิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธิผลองค์การเพื่อใหท้ราบถงึระดบัของแต่ละตวัแปร 
โดยผูว้จิยัไดท้ างานศึกษาภาคเอกสารจาก งานวจิยับทความวชิาการ และหนังสอืต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานกลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วิรยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ผูว้ ิจัยได้อา้งอิงแนวความคิดของ 
ทศันา เจนวณิชสถาพร (2557 :11) สรุปความหมายการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารว่า คอืความคิดเหน็ของ
บุคลากรทีไ่ดป้ระสบการณ์การท างาน ว่าองคก์ารใหค้วามนัน่ใจ มัน่คงในการท างาน และโอกาสความก้าวหน้าแก่
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บุคลากรเหมาะสมหรอืไม่ โดยบุคลากรรบัรูไ้ดจ้ากสิง่ทีไ่ดร้บัจากองคก์ารผ่านทางนโยบาย หรอืกฎระเบยีบต่างๆ ที่
ก าหนดขึน้และส่งผลต่อบุคลากร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจภายใน ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิ ของกฤษณา ศักดศ์ร ี(2556 
: 136-138) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจภายใน(Instrinsic Motivation) ไวว้่า เมื่อบุคคลไดม้องเหน็ถงึคุณค่าของ
กิจกรรมที่ท า และท าอย่างเต็มใจโดยเหน็ว่าผลส าเรจ็ของกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นรางวลัในตวัอยู่แล้ว ซึ่งการทีบุ่คคลมี
ความต้องการและแสดงพฤตกิรรมบางอย่างด้วยเหตุผลและความพงึพอใจของตนเอง (As a state in individual 
wantsto do or learn something for its own sake) บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในน้ี จะแสดงออกถึงพฤตกิรรมและ
การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความพึงพอใจและยนิดทีีจ่ะท า ในงานของตนอย่างเตม็ใจ ซึ่งจุดหมายปลายทางคือ
กิจกรรมต่าง ๆ นัน้ แรงจูงใจประเภทน้ีเป็นแรงจูงใจที่บุคคลเกิดขึน้เองอยากท า ดว้ยความตอ้งการของตนเอง ไม่
ตอ้งมใีครมาบงัคบั และไม่ตอ้งมสีิง่จูงใจมาล่อ ทัง้น้ีแรงจูงใจดงักล่าวเกิดจาก เจตคต ิความสนใจ ความตัง้ใจ ความ
ตอ้งการ การมองเหน็คุณค่า เป็นตน้และมกัเป็นแรงผลักดนัทีก่่อใหเ้กิดพฤตกิรรมที่คงทนถาวร 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประสิทธิผลองคก์าร ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิ ซอร ์และเวยน์ (Shore, 
1993) พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์ารและการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการเป็น
พนักงานทีด่ขีององคก์าร และในงานวจิยัของพวกเขายงัเสนอว่า การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารน่าจะเป็นตัว
ท านายพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีขององคก์ารไดด้ีกว่าความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับออรแ์กน 
(Organ,1990) ทีก่ล่าวว่า ทฤษฎกีารแลกเปลี่ยนทางสงัคมนัน้ ใหก้รอบแนวคดิทีช่ัดเจนเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเป็น
พนักงานที่ดขีององคก์ารมากกว่าความผูกพนัต่อองค์การ โดยแนวความคิดการแลกเปลี่ยนทางสงัคม อธบิายว่า 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิด
พฤติกรรมที่จะช่ วยให้องค์การบรรลุ เป้ าหมายที่ตั ้งไว้  โดยพฤติกรรมดังก ล่าวอาจจะเป็นพฤติกรรม
นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าทีต่ามปกตขิองเขา ทัง้น้ีฝ่ายองคก์ารและพนักงานจะตอ้งมกีารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กันอย่างสมดุล แต่ถา้เมื่อใดเขาเกิดความรู้สกึว่า สิ่งที่เขาท าเพื่อองคก์ารกับสิ่งที่องคก์ารตอบแทนใหก้ับเขาไม่
สมดุลกันแล้ว เขาอาจจะไม่แสดงพฤตกิรรมการเป็นพนักงานทีด่ขีององคก์ารอกีต่อไป 
 จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวจิยั ครัง้น้ี 
 ไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al., 1986) ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์
โรงเรยีนมธัยมพบว่า ระดบัการทุ่มเทความพยายามในการท างานของสมาชิกในองค์การปฏบิตัติ่อพวกเขาอย่างไร 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎกีารแลกเปลี่ยนทางสงัคมทีก่ล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การจะยิง่เพิ่มสูงขึน้ ถ้าองค์การมี
การตอบสนองทีน่่าพงึพอใจต่อความพยายามทีส่มาชิกไดทุ่้มเทท าไปเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
 วธิญัญา วัณโณ (2557) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้า
งานกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององคก์าร โดยมคีวามกตญัญูเป็นตวัแปรก ากับ พบว่า พนักงานที่มคีวาม
กตญัญูกตเวทรีะดบัสูงมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูจ้ากหวัหน้างานกับการช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่ค า นึงถงึตนเอง
ในทางบวก ในระดบัทีสู่งกว่าพนักงานทีม่คีวามกตญัญูกตเวทรีะดบัต ่า 
 จรินันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการเผชิญหน้าและฝ่าฟนั
อุปสรรค การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารและพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององคก์ารของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกับพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ีขององคก์ารโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอีกทัง้มคีวามสามารถในการเผชิญและฝ่าฟนัอุปสรรคและ
การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารยงัสามารถท านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดไีดร้อ้ยละ 20.0 
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วิธีด  าเนินการวิจยั  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี หมายถงึ พนักงานบรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่ม

พัฒนาธุรกิจ  จ านวนทัง้หมด 1,351 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2561) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยดึงข้อมูลในระบบข้อมูลพื้นฐาน ล าดับช่วงอายุของพนักงาน บริษัท วิริยะ
ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มพฒันาธุรกิจ ซึ่งปจัจุบนัอายุ 21 - 51 ปีขึน้ไป (ขอ้มูล ณ วนัที ่16 เมษายน 
2561) การเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ช้หลักการสุ่มตวัอย่าง 3 ขัน้ตอน โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 
1. การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยจะเลือกบรษิัท วิรยิะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เฉพาะ
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ตามโครงสร้าง ทัง้หมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1,กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 2  และ กลุ่มพัฒนา
ธุรกิจ 3 ตามโครงสรา้งการบรหิารของบรษิัท 2. วิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยการ
ก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่มจ านวนเท่าๆ กันตามสดัส่วนจะไดก้ลุ่มละ 103 คน ทัง้หมด 3 กลุ่ม  รวมกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 309 คน  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การศึกษาวิจยัเรื่อง ปจัจัยที่มีอทิธพิลต่อประสิทธผิลองค์การกรณีศึกษา กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 

บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูล มีขัน้ตอน  ดังน้ี ขัน้ตอนการสร้าง
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 1. ศึกษาหลักการสรา้งแบบสอบถามและก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 2. ศึกษาขอ้มูล
จากหนังสอื เอกสาร บทความแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อนามาก าหนดนิยามกรอบแนวคดิทีใ่ช้ใน
การศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม(item) ของแบบสอบถาม 3.ก าหนดประเด็นและขอบเขตของ
คาถามใหส้อดคล้องกับวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของงานวจิยั 4.ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามจากขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การศึกษาคน้คว้าตามหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการรับรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร แรงจูงใจภายในในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิผลองค์การ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรกึษางานนิพนธ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
พจิารณาตรวจสอบและขอค าแนะน า ในการแก้ไข ปรบัปรุง 5. ปรบัปรุงรูปแบบสอบถามอีกครัง้ แล้วนา เสนอ
อาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มปีระสทิธภิาพ 6. น าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั1. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากต ารา
เรียน เอกสาร เว็บไซต์ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้าง
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุม ตามความมุ่งหมายของการวิจัย 2.ศึกษาวธิีการสรา้งแบบสอบถามจาก
เอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาแบบสอบถามใหม้คีวามชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวจิยั 3. น าขอ้มูล
ที่ได้ไปสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่  1 แบบสอบถามด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามแรงจูงใจภายในในการปฏบิตังิานส่วนที ่4 แบบสอบถามประสทิธผิลองคก์าร 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากต าราและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมถงึหนังสอืคู่มอื เวบ็ไซต ์และนิตยสารต่างๆ ทีม่คีอลัมน์เกี่ยวกับผลิตภณัฑข์องกิจการเพื่อสงัคม 
 2. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) เป็นขอ้มูลทีผู่ว้จิยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ 
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีพ่นักงาน บรษิัท วริยิะประกันภยัจ ากัด จ ากัด(มหาชน)ส านักงานใหญ่ ทัง้เพศ
ชาย และเพศหญิง ทีอ่าศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 309 คน  
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การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จ านวนของแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบูรณ์ออก การลงรหสั (Coding) น า
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีส่มบูรณ์เรยีบรอ้ยแล้ว มาลงรหสัตามทีก่ าหนดไว้ การประมวลผลขอ้มูล โดยน าขอ้มูลที่
ลงรหสัแล้วมาวิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป น าผลการวเิคราะห์
ทางสถติทิีไ่ดม้าวเิคราะห ์ตรวจสอบและอธบิายในระดบันัยส าคญัของตวัแปรและพสิูจน์สมมตฐิาน โดยการตคีวาม
จากผลทีไ่ด้ประมวลออกมาจากตวัแปรทีไ่ดท้าการทดสอบ น าผลการอธบิาย จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติมิา
ทาการวจิัยเกี่ยวกับทฤษฎ ีและพิจารณาด้วยเหตุผล มาช่วยตกีรอบในแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ปจัจยัการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ารและแรงจูงใจภายในเลือกท างานการวเิคราะหส์มมตฐิานงานวจิัย
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อปจัจยัการรบัรูเ้ลือกท างานโดยใช้เครื่องมอืทางสถติ ิดงัน้ี 
 1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายของขอ้มูลดว้ยสถติิเบือ้งต้น ได้แก่ ค่ารอ้ย
ละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: X ) ซึ่งผูศ้ึกษาใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลและ
ขอ้มูลเกี่ยวกับงานของกลุ่มตวัอย่างประชากร ทัง้น้ีเพื่อน ามาสรุปคะแนนค าตอบของตวัแปรแต่ละตวั ซึ่งจะใช้ใน
การทดสอบสมมตฐิานต่อไป  
 1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของขอ้มูลส่วนตวัของประชาชนในแบบสอบถาม
ส่วนที ่1 โดยใช้สูตรดงัน้ี (ศิรวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ.  2548: 214) 
 1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของขอ้มูลประชาชนในแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดงัน้ี 
(กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 49) 
 2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาปจัจัยการรับรู้
ระหว่างตัวแประอิสระ ซึ่งก็คือ การสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในกับ ตัวแปรตาม คือ ประสทิธิผล
องคก์ารของกลุ่มตวัอย่าง ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ95% 
 
ผลการวิจยั 
 ผลจากการศึกษา เรื่อง ปจัจยัการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในในการปฏิบตัิงาน
อทิธผิลต่อประสทิธิผลองคก์าร กรณีศึกษา บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 
 ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร ์
 ผลการศึกษา พบว่า จากพนักงาน จ านวน 309 คน เป็นพนักงานเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็น              
รอ้ยละ 50.63 รองลงมา คอื เพศชาย จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.15 โดยส่วนใหญ่จะมอีายุ   21 – 30 ปี 
มากทีสุ่ด มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมเีงนิเดอืนอยู่ที ่35,001 บาทขึ้นไป และพบว่า ส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาใน
การท างาน 3 – 5 ปี มากทีสุ่ด  
 ข้อมูลเกี่ยวกบัการรบัรู้การสนับสนุนจากองคก์าร 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีการรบัรู้การสนับสนุนจากองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมีการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์ร ดา้นการปฏบิัติงาน
โดยรวมมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา คอื ดา้นผลตอบแทนและสวัสดกิารโดยรวม โดยมกีารรับ
รูอ้ยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้าโดยรวม โดยมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดับ
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มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และด้านความมัน่คงในการท างานโดยรวม โดยมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 ด้านการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานมีการรบัรู้การสนับสนุนองคก์าร ด้านการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีการรบัรู้ว่า องค์การมีอุปกรณ์
เครื่องมอื เครื่องใช้ทีอ่ยู่ในสภาพดพีรอ้มใช้งาน และเพยีงพอใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และบรรยากาศแวดล้อม (แสง สี เสียง อากาศ) ในบรเิวณท างานเออ านวยใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างเตม็ที่และ
ผ่อนคลาย โดยมีการรับรูใ้นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คอื ผูบ้งัคบับญัชามีความห่วงใยเรื่อง
ความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน และเมื่อพนักงานต้องการความช่วยเหลือ หรือ
ค าแนะน า พนักงานสามารถเขา้พบผูบ้งัคบับญัชาไดท้นัททีีป่ระสบปญัหาในการท างาน โดยมกีารรบัรูใ้นระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
 ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า  พนักงานมกีารรับรูก้ารสนับสนุนองค์การ ดา้นผลตอบแทน
และสวสัดกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมกีารรบัรูว้่า
เงนิเดือนและค่าตอบแทนที่ไดร้ับเพียงพอต่อการด ารงชีวิตมากทีสุ่ด โดยมีการรับรูใ้นระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ องคก์ารมนีโยบายดา้นสวสัดิการทีช่่วยใหค้รอบครวัพนักงานมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีโดยมี
การรบัรูใ้นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ โดยมกีาร
รับรู้ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และสวัสดิการและค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถ โดยมกีารรบัรูใ้นระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตามล าดบั 
 ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า พบว่า พนักงานมกีารรบัรูก้ารสนับสนุนองคก์าร ดา้นความรูใ้น
งานและโอกาสก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมี
การรบัรูว้่า องคก์ารมกีารสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานได้มโีอกาสพฒันาความรู ้ความสามารถในการท างาน 
เช่น การฝึกอบรมการเขา้ร่วมสัมมนาการศึกษาดูงาน เป็นตน้ โดยมีการรับรู้ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 รองลงมา คือ องคก์ารใหโ้อกาสบุคลากรทุกคนทีม่คีุณสมบตั ิความสามารถ และความพร้อมไดม้กีารเติบโต
ก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการรับรู้ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ผู ้บังคับบัญชามักให้
โอกาสและสนับสนุนใหพ้นักงานได้ลองท างานใหม่ ๆ หรอืงานทีท่า้ทายความสามารถ โดยมกีารรบัรูใ้นระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และผูบ้งัคบับญัชายนิดแีละเตม็ใจสอนงานและใหค้ าแนะน าในการท างานเสมอ โดยมกีารรบัรู้
ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดบั 
 ด้านความมัน่คงในการท างาน พบว่า พนักงานมกีารรบัรูก้ารสนับสนุนองคก์าร ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมกีารรบัรูว้่า เมื่อมี
เหตุจ าเป็นจะตอ้งลางานตดิต่อการหลายวนั ผูบ้งัคบับญัชาจะเขา้ใจและอนุญาตใหล้างานได ้โดยมกีารรบัรูใ้นระดบั
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา คือ หากองคก์ารจะปลอดบุคลากรใดออกจากงาน ต้องเกิดจากเหตุผลอัน
สมควร และมกีารด าเนินการอย่างเป็นธรรม โดยมกีารรบัรูใ้นระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และงานในต าแหน่งที่
รบัผดิชอบ เป็นงานทีม่คีวามมัน่คงสูง โดยมกีารรบัรูใ้นระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  
 ข้อมูลเกี่ยวกบัแรงจูงใจภายในในการปฏิบติังาน 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมแีรงจูงใจภายในในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมแีรงจูงใจภายในในการปฏบิัตงิานด้านความเป็นตวัของ
ตวัเองมากทีสุ่ด โดยมแีรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา คอื ดา้นความตอ้งการสิง่ทา้ทาย และ
ดา้นความมุ่งมัน่ โดยมีแรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ด้านความต้องการมีความสามารถ โดยมี
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แรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และดา้นความสนใจและความเพลิดเพลิน โดยมีแรงจูงใจในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ด้านความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า พนักงานแรงจูงใจภายในในการปฏบิตังิาน ดา้นความเป็นตวัของ
ตวัเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดย
ตอ้งการปฏบิัตงิานอย่างอสิระ โดยไม่ตอ้งมผีู ้บงัคับบญัชาดูแลอย่างใกล้ชิดมากที่สุด โดยมแีรงจูงใจในระดบัมาก
ทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ตอ้งการให้มกีารดูแลและจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมในการ
ปฏิบตัิงาน โดยมีแรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และตอ้งการวางแผนในการปฏบิัตงิานด้วยตนเอง 
โดยมแีรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดบั 
 ด้านความต้องการส่ิงท้าทาย พบว่า พนักงานแรงจูงใจภายในในการปฏบิตัิงาน ดา้นความต้องการสิ่ง
ทา้ทายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมแีรงจูงใจโดย
ตอ้งการปฏบิัตงิานที่ยาก เหมาะสมกับความสามารถมากทีสุ่ด โดยมแีรงจูงใจในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 รองลงมา คอื ตอ้งการปฏบิัตงิานที่แปลกใหม่ เพราะเป็นสิ่งทีท่้าทายความสามารถ โดยมีแรงจูงใจในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และตอ้งการปฏบิตังิานทีใ่ช้ความพยายามอย่างมากในการท างานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โดย
มแีรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดบั 
 ด้านความมุ่งมัน่ พบว่า พนักงานแรงจูงใจภายในในการปฏบิตังิาน ดา้นความมุ่งมัน่โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจโดยเมื่อได้รับมอบหมา ย ให้
ปฏิบตัิงาน ท่านจะเริ่มลงมือท าทันทดี้วยความมุ่งมัน่มากที่สุด โดยมแีรงจูงใจในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30 รองลงมา คอื ท่านตัง้ใจท างานให้ส าเรจ็ตามทีก่ าหนดไว้ โดยมแีรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
และท่านมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิงานใหส้ าเรจ็โดยไม่ค านึงถงึสิ่งตอบแทนเป็นหลัก โดยมีแรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ตามล าดบั 
 ด้านความต้องการมีความสามารถ  พบว่า พนักงานแรงจูงใจภายในในการปฏบิัติงาน ด้านความ
ตอ้งการมคีวามสามารถโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมี
แรงจูงใจโดยต้องการให้มกีารจดัการทรพัยากรทีม่ีอยู่ในองคก์ารให้เพียงพอต่อการปฏบิัตงิาน โดยมแีรงจูงใจใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา คือ คน้คว้าหาความรูเ้กี่ยวกับงานของท่านอยู่เสมอ โดยมแีรงจูงใจใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และตอ้งการใหม้กีารฝึกอบรมวธิกีารปฏบิตังิานรวมถงึการพฒันาทกัษะเฉพาะทาง
เพื่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญในการท างานของตนอย่างสม ่าเสมอ โดยมีแรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
ตามล าดบั 
 ด้านความสนใจและความเพลิดเพลิน พบว่า พนักงานแรงจูงใจภายในในการปฏบิัตงิาน ด้านความ
สนใจและความเพลิดเพลินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงาน
มแีรงจูงใจโดยชอบปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด โดยมแีรงจูงใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 รองลงมา คอื มคีวามสุขกีบการท างานในปจัจุบนั โดยมแีรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
และท างานดว้ยความกระตอืรอืรน้ โดยมแีรงจูงใจในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดบั  
 ข้อมูลเกี่ยวกบัประสิทธิผลองคก์าร 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีประสทิธผิลองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า พนักงานมปีระสทิธผิลองคก์าร ดา้นความพอใจมากทีสุ่ด โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา คอื ดา้นประสทิธภิาพ โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 ดา้นการพฒันา โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ดา้นการผลิต โดยมปีระสทิธผิลอยู่ใน
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ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และด้านการปรบัตวั โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ด้านความพอใจ พบว่า พนักงานมปีระสิทธิผลองคก์าร ดา้นความพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีความพึงพอใจกับ
ค่าตอบแทน สวสัดกิารและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.73 รองลงมา คอื บุคลากรในองคก์ารมีการปฏบิตัิงานทีไ่ดร้ับมอบหมายมาอย่างรวดเรว็ โดยมปีระสิทธผิลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และองค์การของท่านสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และรูปแบบการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกอยู่เสมอ โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดบั 
 ด้านประสิทธิภาพ พบว่า พนักงานมีประสิทธผิลองคก์าร ด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเหน็ว่า องค์การมีความยุตธิรรมในการ
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกัน โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมา 
คอื องค์การของท่านมีต้นทุนดา้นการใหบ้รกิารในระดับทีเ่หมาะสม โดยมีประสทิธิผลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์การแห่งน้ี โดยมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดบั 
 ด้านการพฒันา พบว่า พนักงานมปีระสทิธผิลองคก์าร ดา้นการพฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า องค์การของท่านมีการจัดโครงการ
ฝึกอบรม สมัมนาเพื่อใหพ้นักงานไดน้ าความรูม้าพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลองคก์าร โดยมปีระสทิธผิลอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา คือ องค์การของท่านมีความพร้อมในการรบัมือกับสภาพปญัหา           
ต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้แก่องคก์าร โดยมีประสิทธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และองค์การของท่านมกีาร
พฒันาโครงสรา้งและขัน้ตอนในการปฏบิัติงานใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ โดยมปีระสทิธิผลอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดบั 
 ด้านการผลิต พบว่า พนักงานมปีระสทิธผิลองคก์าร ดา้นการผลิตรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคดิเหน็ว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในการใหบ้ริการ
ขององค์การ โดยมปีระสิทธผิลอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา คอื องคก์ารของท่านสามารถ
ใหก้ารบรกิารไดเ้พยีงพอและตรงกับความต้องการของลูกคา้ โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 และเมื่อมเีหตุขดัขอ้งในการใช้บรกิาร องคก์ารของท่านสามารถจดัการและแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยมี
ประสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ตามล าดบั 
 ด้านการปรับตัว  พบว่า พนักงานมีประสิทธิผลองค์การ ด้านการปรับตัวโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่า องค์การของท่านสามารถน า
แนวนโยบายและเครื่องมือทางการบริหารสมยัใหม่มาปรบัใช้กับองคก์ารได้อย่างเหมาะสม โดยมปีระสทิธผิลอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา คอื พนักงานในองคก์ารของท่านมีการใหค้วามร่มมอืในการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในองค์การเป็นอย่างดี และองค์การใส่ใจต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางใน
อนาคตขององคก์ารเมื่อก้าวเขสู้่ประชาคมอาเซียน โดยมปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1  การสนับสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนสวสัดกิาร ดา้นความรู้
ในงานและโอกาสก้าวหน้า ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร 
กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
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  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Beta แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับการสนับสนุนจากองค์การ 
ประกอบดว้ย ด้านผลตอบแทนสวสัดกิาร ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ด้านความมัน่คงในการท างาน 
และมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบกับการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นการปฏบิตังิาน  
  ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.419 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ี
สามารถอธบิาย แสดงประสทิธผิลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บริษัท วิรยิะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ไดร้อ้ยละ 41.90 
   เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองค์การ ด้าน
ผลตอบแทนสวสัดกิาร พบว่า เท่ากับ 0.313 หมายความว่า เมื่อพนักงานได้รบัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้น
ผลตอบแทนสวสัดกิาร จะท าใหเ้กิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.313 หน่วย 
  เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นความรูใ้น
งานและโอกาสก้าวหน้า พบว่า เท่ากับ 0.140 หมายความว่า เมื่อพนักงานได้รบัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้น
ความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า จะท าใหเ้กิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.140 หน่วย 
  เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองค์การ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน พบว่า เท่ากับ 0.456 หมายความว่า เมื่อพนักงานไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน จะท าใหเ้กิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.456 หน่วย 
  สมมติฐานข้อท่ี 2  แรงจูงใจภายใน ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการสิ่งทีท่้าทาย ดา้นความ
สนใจและความเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความตอ้งการมคีวามสามารถ และดา้นความมุ่งมัน่ มี
อทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Beta แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 
บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) มคีวามสมัพนัธเ์ป็นเสน้ตรงเชิงบวกกับแรงจูงใจภายใน ประกอบดว้ย ดา้น
ความตอ้งการสิง่ทีท่้าทาย ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ด้านความตอ้งการมีความสามารถ และมคีวามสมัพนัธเ์ชิง
ลบกับแรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและความเพลิดเพลิน 
  ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.412 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ี
สามารถอธบิาย แสดงประสทิธผิลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บริษัท วิรยิะประกันภัย จ ากั ด (มหาชน) 
ไดร้อ้ยละ 41.20 
   เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการสิง่ทีท่้า
ทาย พบว่า เท่ากับ 0.342 หมายความว่า เมื่อพนักงานมแีรงจูงใจภายใน ดา้นความต้องการสิง่ทีท่า้ทาย จะท าให้
เกิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.342 หน่วย 
  เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ด้านความเป็นตวัของ
ตวัเอง พบว่า เท่ากับ 0.268 หมายความว่า เมื่อพนักงานมแีรงจูงใจภายใน ด้านความเป็นตัวของตวัเองจะท าให้
เกิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.268 หน่วย 
  เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ด้านความต้องการมี
ความสามารถ พบว่า เท่ากับ 0.212 หมายความว่า เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจภายใน ด้านความต้องการมี
ความสามารถ จะท าใหเ้กิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.212 หน่วย 
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อภิปรายผล  
ผลจากการศึกษา เรื่อง ปจัจยัการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองค์การและแรงจูงใจภายในในการปฏิบตัิงาน

อทิธิผลต่อประสทิธิผลองค์การ กรณีศึกษา บริษัท วริิยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถ
อภปิรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 การสนับสนุนจากองคก์าร ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนสวสัดกิาร ดา้นความรูใ้น
งานและโอกาสก้าวหน้า ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นการปฏิบตังิาน มอีิทธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร 
กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Beta แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาธุรกิ จ 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับการสนับสนุนจากองค์การ 
ประกอบดว้ย ด้านผลตอบแทนสวสัดกิาร ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ด้านความมัน่คงในการท างาน 
และมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบกับการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นการปฏบิตังิาน  
  ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.419 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ี
สามารถอธบิาย แสดงประสทิธผิลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บริษัท วิรยิะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ไดร้อ้ยละ 41.90 
   เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองค์การ ด้าน
ผลตอบแทนสวสัดกิาร พบว่า เท่ากับ 0.313 หมายความว่า เมื่อพนักงานได้รบัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้น
ผลตอบแทนสวสัดกิาร จะท าใหเ้กิดประสิทธผิลองคก์ารเพิ่มขึน้ 0.313 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กุสุมา จอ้ยช้างเนียม (255) ทีไ่ด้ศึกษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจในการท างานของพนักงานส านักงานใหญ่ บมจ.ธนาคาร
กสกิรไทย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในรายไดแ้ละสวสัดิการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานส านักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสกิรไทยทายาท และสอดคล้องกับเพญ็นภา ปณัฑุลักษณ์ 
(2555) ทีท่ าการศึกษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและความพงึใจในการปฏบิตังิานกับประสทิธผิลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า เงนิเดือนและ
สวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์ับประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.01  
  เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นความรูใ้น
งานและโอกาสก้าวหน้า พบว่า เท่ากับ 0.140 หมายความว่า เมื่อพนักงานได้รบัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้น
ความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า จะท าให้เกิดประสิทธิผลองค์การเพิ่มขึน้ 0.140 หน่วย  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เพญ็นภา ปณัฑุลักษณ์ (2555) ทีท่ าการศึกษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและความพงึใจ
ในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรุงเทพมหานคร ทีพ่บว่า ความรูใ้นงานและโอกาสก้าวหน้า มคีวามสมัพนัธก์ับประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน อย่าง
มนัียส าคัญทางสถิตทิี่ 0.01 นอกจากนั้นยงัสอดคล้องกับ ฐติวด ีเนียมสุวรรณ์ (2554) ทีศ่ึกษารูปแบบภาวะผูน้า 
แรงจูงใจภายในทีม่ีอทิธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน ที่
พบว่า ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน มอีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงาน  
  เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองค์การ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน พบว่า เท่ากับ 0.456 หมายความว่า เมื่อพนักงานไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน จะท าใหเ้กิดประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.456 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฐติวดี 
เนียมสุวรรณ์ (2554) ทีศ่ึกษารูปแบบภาวะผู้นา แรงจูงใจภายในที่มอีิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องพนักงาน 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน ที่พบว่า ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน มีอทิธพิลต่อ
ความคดิสร้างสรรค์ของพนักงาน สอดคล้องกับมารวย วิชาญยุทธนากูล. (2560) ที่ท าการศึกษา เรื่อง ปจัจัยที่
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ส่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนักงานโรงแรมระดบั 5 ดาว ทีพ่บว่า ความมัน่คงในการท างานมอีทิธพิล
ต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ 
 เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของการสนับสนุนจากองค์การ ดา้นการปฏิบัติงาน 
พบว่า เท่ากับ -0.281 หมายความว่า เมื่อพนักงานไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์าร ดา้นการปฏิบตังิาน จะท าให้
เกิดประสทิธผิลองคก์ารลดลง 0.281 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมารวย วชิาญยุทธนากูล. (2560) ที่
ท าการศึกษา เรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการปฏบิตัิงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่พบว่า ปจัจัย
สนับสนุนดา้นการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลทางลบต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ  
 สมมติฐานข้อท่ี 2  แรงจูงใจภายใน ประกอบด้วย ดา้นความตอ้งการสิง่ที่ทา้ทาย ดา้นความสนใจและ
ความเพลิดเพลิน ดา้นความเป็นตัวของตวัเอง ดา้นความตอ้งการมคีวามสามารถ และดา้นความมุ่งมัน่ มอีทิธพิล
ต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
 ผลการวิเคราะห ์พบว่า ค่า Beta แสดงประสิทธิผลองค์การ กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วิรยิะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงเชิงบวกกับแรงจูงใจภายใน ประกอบด้วย ด้านความ
ตอ้งการสิง่ทีท่า้ทาย ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความตอ้งการมคีวามสามารถ และมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบกับ
แรงจูงใจภายใน ดา้นความสนใจและความเพลิดเพลิน 
 ค่า Adjusted R Square (R2) มคี่าเท่ากับ 0.412 หมายความว่า ตวัแปรอสิระในสมการน้ีสามารถอธบิาย 
แสดงประสทิธผิลองคก์าร กรณีศึกษา กลุ่มพฒันาธุรกิจ บรษิัท วริยิะประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ไดร้อ้ยละ 41.20 
  เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ด้านความต้องการสิ่งทีท่้าทาย 
พบว่า เท่ากับ 0.342 หมายความว่า เมื่อพนักงานมแีรงจูงใจภายใน ดา้นความต้องการสิ่งทีท่้าทาย จะท าใหเ้กิด
ประสทิธผิลองคก์ารเพิม่ขึน้ 0.342 หน่วย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับชิคเซนมอฮาลย ี(Csikszentmihalyi 1975, 
อา้งถงึใน ฐติวด ีเนียมสุวรรณ์ 2554, หน้า 30) quoted in Deci and Ryan 1985: 29) เมื่อบุคคลไดพ้บกับกิจกรรม
ทีม่คีวามทา้ทายทีเ่หมาะสมกับความสามารถของเขา ก็จะท าใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท ากิจกรรม
นัน้ส่วนกิจกรรมที่มากกว่าความตอ้งการท้าทายของบุคคล เช่น ง่ายเกินไปจะน า ไปสู่ความเบื่อหน่ายในขณะที่
กิจกรรมทีสู่งกว่าความสามารถของบุคคลจนเกินไป ก็จะท า ใหเ้ขาเกิดความรูส้กึวติกกังวลและท าใหส้ภาวะไหลลื่น
ต่อเน่ืองหยุดลงได ้ดงันัน้ในแนวคดิของ Csikszentmihalyi นัน้ แรงจูงใจภายในของบุคคลจะเกิดขึ้นไดเ้มื่อสภาวะ
นัน้มคีวามท้าทายที่เหมาะสมเท่านั ้น และสอดคล้องกับดีซี (Deci, 1985) ให้ค าจ ากัดความของแรงจูงใจภายใน 
(Intrinsic Motivation)ว่าเป็นความต้องการของบุคคลที่จะมคีวามรูส้ึกว่าตนมคีวามสามารถและตดัสินใจไดด้้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจภายใน ( Intrinsically Motivated Behaviors) เป็น
พฤตกิรรมซึ่งถูกจูงใจโดยความตอ้งการของบุคคลเพื่อใหเ้กิดความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสามารถ(Competent) และ
ตดัสินใจได้ด้วยตนเอง (Self-Determining) พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายในถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท 
ประเภทแรกเป็นพฤตกิรรมที่พยายามค้นหาสถานการณ์ที่จะเปิดโอกาสใหบุ้คคลได้พบกับความท้าทาย ซึ่งเขามี
ความสามารถจดัการได ้ถา้ระดบัความทา้ทายนัน้ต ่าเกินไป (เช่นถา้เขาเกิดความเบื่อหน่าย) หรอืถา้ระดบัความทา้
ทายสูงเกินไป เขาก็จะคน้หาสถานการณ์ทีม่คีวามทา้ทายในระดบัทีเ่ขาสามารถจดัการได ้พฤตกิรรมประเภททีส่อง
ซึ่งท า ให้เกิดแรงจูงใจภายในคอื พฤติกรรมที่ตอ้งการเอาชนะสถานการณ์ทีท่า้ทายซึ่งเขาก าลังเผชิญหรอืท า ให้
เกิดขึน้ รวมถงึพฤตกิรรมทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกับการลดความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวงักับสภาวะที่เป็นจริง 
(Dissonance) การลดความไม่มัน่ใจ (Uncertainty) หรอืลดความผดิเพีย้นจากทีค่วรเป็น (Incongruity) 
 เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเอง พบว่า 
เท่ากับ 0.268 หมายความว่า เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจภายใน ดา้นความเป็นตวัของตวัเองจะท าใหเ้กิดประสทิธผิล
องคก์ารเพิม่ขึน้ 0.268 หน่วย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับทฤษฎกีารตดัสนิใจดว้ยตนเอง (Self – Determination 
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Theory) เดซีและไรอนั (Deci and Ryan, 200, p.68) เสนอทฤษฎกีารตดัสนิใจดว้ยตนเองว่าเป็นทฤษฎทีีก่ล่าวถึง
แรงจูงใจและบุคลิกภาพของมนุษยท์ีส่รา้งขึน้มาจากผลการศึกษาวจิยัในเชิงประจกัษ์และกระบวนทศัน์ทีม่องมนุษย์
ในเชิงอินทรีย ์(Organismic) คอื มองว่าธรรมชาตขิองมนุษยม์ีความกระตือรอืรน้และรเิริม่ลงมอืท า (Active) โดย
มนุษย์มคีวามตอ้งการพืน้ฐานทางจติใจ 3 ประการ คือ ความตอ้งการมคีวามสามารถ (Need for competence) 
ความตอ้งการมอีสิระก าหนดไดด้ว้ยตนเอง (Need for autonomy) และความตอ้งการความสมัพนัธก์ับผูอ้ ื่น (Need 
for relatedness) ความต้องการเหล่าน้ีเป็นสิง่จ าเป็นต่อการส่งเสรมิการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดทีี่สุดของแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งเป็นแนวโน้มความเจรญิงอกงามตามธรรมชาตขิองมนุษย์ และช่วยพฒันาสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์รวมทัง้
ช่วยใหม้นุษยม์ีความสุขในการท างานและการด ารงชีวติธรรมชาตขิองแรงจูงใจจะเป็นพลังที่กระตุน้ใหบุ้คคลแสดง
พฤตกิรรมทีม่ีทิศทาง พลังในทฤษฎีแรงจูงใจโดยทัว่ไปเป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู ้ สาหรับแรงจูงใจ
ภายใน ตามทฤษฎีการตดัสนิใจด้วยตนเองเห็นว่าเป็นแนวโน้มภายในโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่ (Novelty) และทา้ยทาย (Challenges) เป็นแนวโน้มทีจ่ะเพิม่พูนและใช้ความสามารถของตน และเป็น
แนวโน้มทีจ่ะส ารวจและเรยีนรู ้รางวลัในเบือ้งตน้ของการท าพฤตกิรรม 
 เมื่อพจิารณาหาค่าสมัประสิทธิค์วามถดถอย (b) ของแรงจูงใจภายใน ดา้นความตอ้งการมคีวามสามารถ 
พบว่า เท่ากับ 0.212 หมายความว่า เมื่อพนักงานมแีรงจูงใจภายใน ดา้นความต้องการมีความสามารถ จะท าให้
เกิดประสิทธผิลองคก์ารเพิ่มขึน้ 0.212 หน่วย ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับมารวย วิชาญยุทธนากูล. (2560) ที่
ท าการศึกษา เรื่อง ปจัจัยทีส่่งผลต่อประสทิธิผลการปฏิบตังิานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่พบว่า ความ
ตอ้งการมคีวามสามารถของพนักงาน มอีทิธพิลทางลบต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานอย่างมนัียส าคญัทางสถติ  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1.  ปจัจัยในเรื่องของการสนับสนุนจากองค์การในทุกด้าน ยกเวน้ด้านการปฏบิัตงิาน มผีลทางบวกต่อ
ประสทิธผิลองคก์ารทัง้สิน้ ดงันัน้ในการบรหิารจดัการองคก์ร ควรมกีารใหก้ารสนับสนุนพนักงานในการท างานดา้น
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นผลตอบแทนสวสัดิการ ดา้นความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ด้านความมัน่คงในการ
ท างาน อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจและมีขวัญก าลังใจในการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธผิลองคก์ารใหม้ากขึน้ 
 2.  การมอบหมายงานที่รบัผดิชอบใหก้ับพนักงานมากเกินไป ส่งผลต่อประสทิธผิลองคก์าร ทีล่ดน้อยลง 
ดงันัน้องคก์ารควรพจิารณามอบหมายงานใหเ้หมาะสมกับพนักงานแต่ละคน แต่ละหน้าที ่แต่ละต าแหน่ง และตอ้ง
สอดคล้องกับผลตอบแทนทีพ่นักงานไดร้บั 
 3.  แรงจูงใจในเรื่องของด้านความต้องการสิ่งที่ท้าทาย เป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องคก์ารมากทีสุ่ด ดงันัน้องคก์ารควรสนับสนุนใหพ้นักงานไดท้ างานภายใตก้ารรเิริม่สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กิดความทา้
ทายในการท างาน หลีกเลี่ยงความซ ้าซากจ าเจในการท างาน เพื่อเพิม่ประสทิธผิลองคก์ารใหม้ากขึน้  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารน าตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกับการท างานดา้นอื่น ๆ มาท าการศึกษา เช่น ภาวะผูน้ า ดา้นความรู้
ความเขา้ใจในการท างาน เป็นตน้ 
 2.  ควรท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก หรือการท าการสนมนากลุ่ม เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลทีต่อ้งการศึกษาในเชิงลึกมากยิง่ขึน้ 
 
 



14 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะหอ์ย่างดียิ่งจาก อาจารย.์ดร.รสิตา สังข์บุญนาค 

อาจารยท์ีป่รึกษาสารนิพนธท์ีไ่ด้ใหค้ าปรกึษาแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่องจนท าให้สารนิพนธฉ์บับน้ีเสร็จสมบูรณ์ซึ่งผูว้ ิจัยขอกราบ ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็น
อย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุพาดา สิรกุิตตา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จโิรจน์ 
บุรณศิริ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยให้สมบูรณ์               
ซึ่งผู ้วจิัยรูส้ ึกซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการท าสาร
นิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบูรณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .กุลเชษฐ์  มงคล และอาจารย์ ดร.วสันต ์                   
สกุลกิจกาญจน์  ทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจยัให้
สมบูรณ์ ซึ่งผูว้จิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่าน ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางในการท า
สารนิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบูรณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ทุกท่านที่
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยัอกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอ
มา ขอขอบพระคุณบดิา มารดาทีไ่ดเ้ลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย ์มคีุณธรรมและ
มอบโอกาสการศึกษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัเพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดีอนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผู ้วจิัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณ
บิดา มารดา และบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า  ตลอดมาจนส าเร็จ
การศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
กานดา พูลลาภทว.ี (2530). สถติเิพือ่การวจิยั. กรุงเทพฯ: ฟิสกิซ์เซ็นเตอรก์ารพมิพ.์  
กุสุมา จอ้ยช้างเนียม. (2555). แรงจูงใจในการท างานของพนักงานส านักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย.  
        วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
จัน่รอด ปญัญา. (2548). ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
        ชลบุร ีเขต 3. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. ชลบุร:ี มหาวทิยาลัยบูรพา. 
ชาญ รตันะพสิฐิ. (2551). ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลขององคก์ารของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ 
        ขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล. วทิยานิพนธนิ์พนธ ์วศ.ม. กรุงเทพฯ: 
        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์  
ชาต ิจรประดษิฐ.์ (2547). ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานปฏบิตักิารฝ่ายผลิต  
        บรษิัท ฟิลิปส ์เซมคิอนดคัเตอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ:  
        มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร. 
ฐติวด ีเนียมสุวรรณ์.  (2554).  รูปแบบภาวะผูน้ า แรงจูงใจภายในทีม่อีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงาน  
        กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. (สาขาวชิาการประกอบการ). กรุงเทพฯ: 
        มหาวทิยาลัยศิลปากร. 
 
 



15 
 

ทดัภูธร จนัทรพ์า. (2543). อทิธพิลของการสนับสนุนจากองคก์ารและการแลกเปลีย่นระหว่างหวัหน้า - ลูกน้อง  
        ตามการรบัรูข้องลูกจา้งทีม่ตี่อการตอบแทนของลูกจา้ง: กรณีศึกษาพยาบาลวชิาชีพระดบัปฏบิตักิาร.  
        วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ 
ปรญิดา ยะวงศา. (2546). การศึกษาแรงจูงใจในการเรยีนและผลสมัฤทธ์ทิางการเรยีนภาษาองักฤษของเดก็ทีม่ ี
        ความสามารถพเิศษดา้นภาษาองักฤษทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต า่ กว่าความสามารถทีแ่ทจ้รงิ 
        ระดบัชัน้ประถมศึกษาปี ที ่5 จากการร่วมกิจกรรมภาษาองักฤษ. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. กรุงเทพฯ:  
        มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. 
เปรมจติร คล้ายเพช็ร.์ (2548). การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร ความยุตธิรรมองคก์าร ทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อ 
        องคก์ารและความตัง้ใจลาออก. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์  
เพญ็นภา ปณัฑุลักษณ์. (2555). ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและความพงึใจในการปฏบิตังิานกับประสทิธผิล 
        ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่ านักงานการปฏรูิปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร.   
        วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยปทุมธานี, ปีที4่ ฉบบัที1่ มกราคม –เมษายน 2555. 
มารวย วชิาญยุทธนากูล. (2560). ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนักงานโรงแรม 
        ระดบั 5 ดาว. การคน้ควา้อสิระ ศศ.ม. (สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการบรกิารและการท่องเทีย่ว). 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 
มณีรตัน์ แคทรยีา. (2552). ความสมัพนัธร์ะหว่างการมองโลกในแง่ด ีการรบัรูก้ารสนับสนุนจากองคก์าร และ 
        ความตัง้ใจคงอยู่ในงานในบรษิัทสารวจและผลิตปิ โตรเลียมชัน้น า แห่งหนึง่. วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ 
รงัสรรค ์อ่วมม.ี (2550). คุณลักษณะงานทีม่คีวามสมัพนัธต์่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิัท กม. 18  
        วศิวกรรม จ ากัด. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร. 
รงัสมิา เหลืองอ่อน. (2549). ความตอ้งการแรงจูงใจในการทา งานและขดีความสามารถของพนักงานระดบั 
        ปฏบิตักิารกลุ่มผูผ้ลิตชิ้นส่วนยานยนตข์นาดกลาง และขนาดเล็ก จงัหวดัสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ ์
        (การจดัการมหาบณัฑติ). ชลบุร:ี มหาวทิยาลัยบูรพา. 
เลาหจ์รีะกุล จุฑามาศ. (2554). ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้า พฤตกิรรมขององคก์ารบรรยากาศองคก์าร  
        กับประสทิธผิลองคก์าร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน). วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: 
        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์  
สมบูรณ์ ศิรสิรรหริญั. (2556). สมัมนาทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการ. นครปฐม. (คณะสงัคมศาสตรแ์ละ 
        มนุษยศาสตร)์. มหาวทิยาลัยมหดิล. 
สุภาพร รอดถนอม. (2542). ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าการเปลีย่นแปลง และการบรหิารแบบมสี่วนร่วมของ 
        ผูอ้ านวยการวทิยาลัยพยาบาล กับประสทิธผิลองคก์าร ตามการรบัรูข้องอาจารยพ์ยาบาล วทิยาลัยพยาบาล  
        สงักัดกระทรวงสาธารณสุข. วทิยานิพนธ ์(พยาบาลศาสตรม์หาบณัฑติ). กรุงเทพฯ: 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
อรพนิทร ์ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และวลิาสลักษณ์ ชัววลัลี. (2542). รายงานการวจิยัเรือ่งการพฒันาแบบวดั 
        แรงจูงใจภายใน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ. 
Beach, D., S. (1980). Personnel: the Management of People at Work. Macmillan Publishing Co., Inc.,  
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. (New York), Wiley,  
Corsini, R. (2002). The Dictionary of Psychology. (New York), Brunner-Routledge,  
 



16 
 

Deci, E. L. and R. M. Ryan. (1985). Intrinsic Motivation and Self - Determination in Human Behavior.  
        (A Division of Plenum Publishing Corporation).  
Petri, H. L. (1981). Motivation: Theory and Research. California: Wadsworth, Inc.,  
 


