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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะงานและประสบ-การณ์การทํางานทีม่ี

ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกนัภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 250 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม คา่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์สมการถดถอย            

เชงิพหคุณู  

 จากผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26-33 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา

สงูสดุระดบัปรญิญาตร ีและมรีะยะเวลาในการทาํงาน 1-8 ปี 

 2. ปจัจยัลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความมอีสิระในการทํางานโดยรวม และดา้นโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการบรหิารงานโดยรวม และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 3. ปจัจยัประสบการณ์การทาํงาน ดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ส่วนด้านความน่าเชื่อถือและพึง่พาไดข้ององคก์รโดยรวมและด้านความหวงัที่จะไดร้บัการตอบสนองจากองค์กรโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 4. ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัโตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้น

ความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นความ

เชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรโดยรวม และด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็น

สมาชกิขององคก์รไวโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 5. พนกังานทีม่เีพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความ

เชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 6. พนกังานทีม่เีพศ และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อก

เตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพือ่องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7. พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะ

รกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวแ้ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 8. ปจัจยัลกัษณะงานดา้นการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มผีลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 34.2 

  9. ปจัจยัลกัษณะงานดา้นโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ และดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน มผีลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพือ่องคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 33.6 

  10. ปจัจยัลกัษณะงานด้านโอกาสปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น และด้านความก้าวหน้าในการทํางานมผีลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 30.3 

  11. ปจัจยัประสบการณ์การทาํงานดา้นความน่าเชื่อถอืและพึง่พาไดข้ององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะ

ไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยคดิเป็นรอ้ยละ 42.8 

  12. ปจัจยัประสบการณ์การทาํงานดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร ดา้นความน่าเชื่อถอืและ

พึง่พาได้ขององค์กร และด้านความคาดหวงัที่จะได้รบัการตอบสนองจากองค์กร มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้าน

ความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเต็มความสามารถทํางานเพื่อองค์กร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยคดิเป็นรอ้ยละ 35.6 

  13. ปจัจยัประสบการณ์การทาํงานดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร ดา้นความน่าเชื่อถอืและ

พึง่พาไดข้ององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร มผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นดา้น

ความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไว ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยคดิเป็น

รอ้ยละ 48.9 

 

คาํสาํคญั: ประสบการณ์ ความผกูพนั องคก์ร พนกังาน 

 

Abstract 

 

 This research aimed to study the relationship between job characteristics and work experience 

affecting employees’ organizational commitment of Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company 

Limited. The subjects consisted of 250 employees of Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company 

Limited. Questionnaire was administered and then data were analyzed and presented by percentage, mean, 

standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The results revealed 

as follows:- 

 1. Most of respondents were female, single, aged between 26-33 years old, got Bachelor’s degree 

and 1-8 years of work experience. 

 2. In case of Job characteristics, it was found that their opinion on work performance freedom and 

interaction chance were at a high level, whereas those on work administration’s participation and work 

progress were at a moderate level. 

 3. According to work experience, their opinion on self-importance of company was at a high level, 

while those on organizational reliance and reliability, and response’s expectation were at a moderate level. 
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 4. Organizational commitment on their willing to use all ability for work were at a high level whereas 

their organizational confidence and goal and value’s respect, and organizational membership’s desire were at 

a moderate level. 

 5. There was a statistically significant difference at 0.05 level among employees with different 

gender, age and work performance duration on their organizational confidence and goal and value’s respect. 

 6. There was a statistically significant difference at 0.05 level among employees with different 

gender and work performance duration on willing to use all ability for work. 

 7. There was a statistically significant difference at 0.05 level among employees with different work 

performance duration on organizational membership’s desire. 

 8. Job characteristics on work administration’s participation and work progress were influenced on 

organizational commitment of organizational confidence and goal and value’s respect at statistical 

significance of 0.05 level by about 34.2%. 

 9. Job characteristics on interaction chance and work administration’s participation were influenced 

on organizational commitment of willing to use all ability for work at statistical significance of 0.05 level by 

about 33.6%. 

 10. Job characteristics on interaction chance and work administration’s participation were influenced 

on organizational commitment of organizational membership’s desire at statistical significance of 0.05 level by 

about 30.3%. 

 11. Work experience on organizational reliance and reliability, and response’s expectation were 

influenced on organizational commitment of organizational confidence and goal and value’s respect at 

statistical significance of 0.05 level by about 42.8% 

 12. Work experience on self-importance of company, organizational reliance and reliability, and 

response’s expectation were influenced on organizational commitment of willing to use all ability for work at 

statistical significance of 0.05 level by about 35.6% 

 13. Work experience on self-importance of company, organizational reliance and reliability, and 

response’s expectation were influenced on organizational commitment of organizational membership’s desire 

at statistical significance of 0.05 level by about 48.9%. 

 

Keywords: Experience, Commitment, Organization, Staff. 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็อนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกจิของประเทศที่อยู่ในสภาวะตกตํ่า ความผนัผวนทางการเมอืง การเปลีย่นทาง

สงัคม รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการทํางานที่เปลีย่นแปลงไป จงึส่งผลให้องคก์รต่างๆ ต้องมกีารปรบัเปลีย่นนโยบาย 

รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปจัจุบัน การ

ปรบัเปลีย่นดงักล่าวสง่ผลโดยตรงต่อบคุลากรผูป้ฏบิตังิานทีจ่าํเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้ามารถปฏบิตังิานภายใตน้โยบายและ

การบรหิารที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่บางครัง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวกส็ง่ผลในดา้นบวกและดา้นลบ ผลทีม่ต่ีอองคก์รใน

ด้านบวกคือ องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มี

เป้าหมายในการทํางานร่วมกัน แต่บางครัง้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปน้ีอาจส่งผลในด้านลบคือ บุคลากร
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ผูป้ฏบิตังิานจะทาํงานโดยทีไ่มไ่ดผ้กูพนัต่อองคก์ร ความพงึพอใจในการทาํงานจะลดลงไปเรือ่ยๆ ซึง่ถา้มโีอกาสทีด่กีว่า

บคุลากรผูป้ฏบิตังิานอาจจะลาออกจากงานเพือ่ไปทาํงานทีม่โีอกาสกา้วหน้าทัง้ในดา้นการทาํงาน เงนิเดอืน การยอมรบั 

รวมถงึสงัคมทีด่กีว่า  

 การทีอ่งคก์รต่างๆ ไมว่า่จะเป็นหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืบรษิทัต่างชาต ิจะสามารถรกัษาบุคลากร

ทีม่คีณุภาพใหอ้ยูก่บัองคก์ร จาํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งแรงจงูใจรวมถงึการสรา้งความผกูพนัในองคก์ร ซึง่ผลดงักล่าวจะสง่ผล

ใหค้นและงานจะเอือ้ประโยชน์ต่อกนั เพราะคนเป็นผูส้รา้งงาน ในขณะที่งานเป็นสิง่ทีใ่ชค้วบคุมพฤติกรรมของคนให้

สอดคลอ้งกนัในการทํางานร่วมกนั ซึง่จากความสมัพนัธด์งักล่าวจะเหน็ไดว้่าหากบุคลากรในองคก์รไดร้บัการจูงใจใน

การทํางานใหเ้ขาเหล่านัน้ไดบ้รรลุถงึความต้องการของตนแลว้กจ็ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการทํางานแประสทิธผิล

โดยรวมขององค์กร รวมถึงสามารถนําการจูงใจดงักล่าวมาสร้างความผูกพนัในองค์กรให้กบัคนในองค์กร (สถาพร    

ป่ินเจรญิ. 2547: 45) 

 จากการที่บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นได้เลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานที่ตัง้การผลิต

อุตสาหกรรมใหญ่ๆ หลายประเภท อาทเิช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมชิน้ส่วนประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรม

ชิน้สว่นอเิลค็ทรอนิคส ์อุตสาหกรรมเหลก็ เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่จะตอ้งใชเ้ครื่องจกัรทีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ซึง่มกัจะสง่

ตรงมาจากประเทศญีปุ่น่ดว้ยกนัเอง ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นการนําเขา้หรอืส่งออกทัง้วตัถุดบิการผลติ เครื่องมอืเครื่องจกัร 

และสนิค้าสาํเรจ็รูปต่างๆ มกัจะขนส่งทางเรอืหรอืเครื่องบนิ ซึ่งจําเป็นจะต้องมกีารทําประกนัภยัไวเ้พื่อกระจายความ

เสีย่งในกรณีทีเ่กดิอุบตัิเหตุระหว่างการขนส่ง นอกจากน้ี ตวัอาคารโรงงาน โรงเกบ็สนิคา้คงคลงั รวมถงึอุบตัิเหตุและ

ชวีติของพนักงาน กจ็ะต้องทําประกนัภยัไว้ด้วย โดยวฒันธรรมชาวญี่ปุ่นนัน้มกัจะดําเนินธุรกจิร่วมกนั ดงันัน้ จงึมี

บริษัทประกันวินาศภัยญี่ปุ่นมาตัง้สาขาในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตทัง้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมการนําเขา้และสง่ออก และภาคการขนสง่ของบรษิทัชาตเิดยีวกนั 

 การประกอบธรุกจิในต่างประเทศย่อมหลกีเลีย่งไม่ไดใ้นเรื่องของวฒันธรรมและความคดิ เมื่อบรษิทัประกนั

วนิาศภยัญี่ปุ่นมาดําเนินกจิการในประเทศไทย โดยมคีณะผูบ้รหิารหลกัเป็นชาวญี่ปุ่นและพนักงานเป็นคนไทย ทําให้

มกัจะเกดิแนวความคดิทีข่ดัแยง้กนับา้ง ความเขา้ใจทีไ่มต่รงกนับา้ง รวมถงึลกัษณะของการทํางานร่วมกนั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กบัพนกังานทีเ่คยทาํงานกบัองคก์รต่างชาตทิีไ่มใ่ช่ญีปุ่่นมาก่อน สิง่เหล่าน้ีอาจจะยงัไม่ใช่ปญัหาใหญ่เมื่อเทยีบ

กบัสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ภายในองคก์รทีม่”ีแรงผลกั” และสิง่แวดลอ้มภายนอกทีม่”ีแรงดงึ” ทาํใหค้วามผกูพนัของพนักงานที่

มต่ีอองคก์รลดลงและจากองคก์รไปในทีส่ดุ  

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาลกัษณะงานและประสบการณ์การทํางานมอีทิธพิลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยั

อนัดบัหน่ึงในประเทศญีปุ่่น และเป็นสาขาในประเทศไทยทีม่จีํานวนพนักงานมากทีสุ่ด สถานการณ์ใน 2-3 ปีทีผ่่านมา 

มีสถิติการลาออกของพนักงานตัง้แต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารมากที่สุด ดังนัน้ การวิจัยครัง้น้ีจึงมี

วตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาขอ้บกพร่องและปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนี

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสิง่ยดึเหน่ียวทีจ่ะทาํใหบ้คุลากรมคีวามรกัและความพงึพอใจ

ที่จะร่วมงานกับองค์กรต่อไป รวมถึงสามารถนําข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในกระบวนการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย์ซึ่งจะช่วยลดปญัหาต่างๆ เช่น ปญัหาการลาออกของพนักงาน นอกจากน้ี ยงัสามารถยึดถือเป็น

แนวทางในการสร้างวธิรีกัษาทรพัยามนุษย์ให้เกดิความจงรกัภักดต่ีอองค์กร เพื่อที่จะสร้างขดีความสามารถในการ

แขง่ขนักบับรษิทัอื่นในธุรกจิเดยีวกนัได ้และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นทีจ่ะนําไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

พจิารณาในการพฒันาและสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหแ้ก่บคุลากรในองคก์รอกีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาลกัษณะขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 

และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีม่อีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัท โตเกยีวมารนีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะงานและประสบการณ์การทาํงานมอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

  1.1  ตวัแปรทางดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เพศ 

   1.1.2  อายุ 

   1.1.3  สถานภาพ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.1.5  ระยะเวลาปฏบิตังิาน   

  1.2  ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 

  1.3  ประสบการณ์การทาํงาน  

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ ลกัษณะงานและประสบการณ์การทํางานมอีทิธพิลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 2.  ลักษณะงานสามารถทํานายความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 3.  ประสบการณ์การทํางานสามารถทํานายความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีน

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312–315)[1] ประชากรศาสตร ์หมายถงึ 

ลกัษณะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะ

ประชากรศาสตรค์อื 

 1. เพศ (Sex) มงีานวจิยัพสิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญงิที่ต่างกนัส่งผลให้การ

สื่อสารของชายและหญิงต่างกัน เช่น การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตร์ของเด็กวัยรุ่น พบว่า เด็กวัยรุ่นชายสนใจ

ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเดก็วยัรุ่นหญิงสนใจภาพยนตร์วทิยาศาสตร์มากที่สุด แต่กม็งีานวจิยั

หลายชิน้ทีแ่สดงวา่ชายและหญงิมกีารสือ่สารและรบัสือ่ไมต่่างกนั 

  2. อายุ (Age) การวจิยัโดย ซ.ีเมเบลิ (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ได้

ทําการวจิยัและให้ผลสรุปว่า การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ตามอายุของคนที่เพิม่ขึน้ อายุยงัมี
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ความสมัพนัธข์องข่าวสาร และสื่ออกีดว้ย เช่น ภาษาทีใ่ช้ในวยัต่างกนั กย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ๆ 

แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาว สงูกว่าผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

  3. การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรที่สําคญัมากที่มผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ

ผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีว่า่ การศกึษาของผูร้บัสารนัน้ทาํใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไป เชน่ บคุคล

ทีม่กีารศกึษาสงู จะสนใจขา่วสารไมค่อ่ยเชือ่อะไรง่ายๆและมกัเปิดรบัสือ่สิ่งพมิพม์าก 

  4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชพี รายได้ เชื้อชาต ิ

ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครวั เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบคุคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ด้

พสิจูน์แลว้ว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคต ิ

 ความหมายของความผกูพนัต่อองค์กร  นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กรได้ให้

ความหมายและคาํนิยามของความผกูพนัต่อองคก์รไวต่้างๆ กนัไป ดงัน้ี 

 เอเลน และเมเยอร ์(Allen; & Meyer. 1990: 1-18)[2] กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยโครงสรา้ง 

3 ลกัษณะ  

 1.  ความผกูพนัดา้นความรูส้กึ (Affective Commitment) หมายถงึ ความผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากความรูส้กึ เป็น

ความรูส้กึผกูพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนักบัองคก์รรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร  

 2.  ความผูกพนัต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถงึ ความผูกพนัทีเ่กดิขึน้จากการคดิคานวณ

ของบุคคล โดยมพีืน้ฐานอยู่บนต้นทุนทีบุ่คคลใหก้บัองค์กรทางเลอืกทีม่ขีองบุคคลและผลตอบแทนทีบุ่คคลไดร้บัจาก

องคก์ร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤตกิรรมต่อเน่ืองในการทํางานของบุคคลว่าจะทํางานอยู่กบัองคก์รนัน้ต่อไปหรอื

โยกยา้ยเปลีย่นแปลงทีท่าํงาน  

 3.  ความผูกพนัทีเ่กดิจากมาตรฐานทางสงัคม (Normative Commitment) หมายถงึ ความผูกพนัทีเ่กดิขึน้

จากคา่นิยม วฒันธรรม หรอืบรรทดัฐานของสงัคมเป็นความผูกพนัเกดิขึน้เพื่อตอบแทนในสิง่ทีบุ่คคลไดร้บัจากองคก์ร 

แสดงออกในรปูของความจงรกัภกัดขีองบคุคลต่อองคก์ร  

 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัต่อการอยูร่อด และ

ความมปีระสทิธผิลขององคก์ร และเป็นตวัทํานายอตัราการลาออกจากงาน และผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์ร

สงูจะสามารถปฏบิตังิานไดด้กีว่าผูท้ีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์รตํ่า และความผูกพนัต่อองคก์รยงัเป็นตวับ่งชีถ้งึความมี

ประสทิธผิลขององคก์รทีส่าํคญัอกีดว้ย นอกจากน้ีความผูกพนัต่อองคก์รยงัมคีวามสาํคญัในเรื่องอื่นๆ สเตยีร ์ (Steer. 

1977: 48)[3] กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รสามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ออกจากงานของสมาชกิในองคก์รไดด้กีว่า 

การศกึษาเรือ่งความพงึพอใจในงานเสยีอกี คอื  

 1.  ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นแนวคดิซึง่มลีกัษณะครอบคลุมมากกวา่ความพงึพอใจในงาน สามารถสะทอ้น

ถงึผลโดยทัว่ไปทีบุ่คคลสนองตอบต่อองคก์รโดยส่วนรวม ในขณะทีค่วามพงึพอใจในงานสะทอ้นถงึการตอบสนองของ

บุคคลต่องานในแงใ่ดแงห่น่ึงเทา่นัน้  

 2.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์รทาํงานไดด้ขีึน้  

 3. ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัชีถ้งึความมปีระสทิธภิาพขององคก์รอกีดว้ย 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานบรษิทั โตเกยีวโตเกยีวมารนี

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มจีาํนวนทัง้สิน้ 585 คน (ทีม่า: ฝา่ยทรพัยากรบุคคล เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 

2555) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ พนักงานบริษัท โตเกียวมารีน

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มจีาํนวนทัง้สิน้ 640 คน เน่ืองจากทราบจํานวนประชากร จงึทําการกําหนด
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ขนาดตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารคํานวณจากสตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1979: 1088) และกําหนดค่าความ

ผดิพลาดจากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 และกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่ .95 ไดข้นาดตวัอย่าง

จํานวน 250 คน โดยเลอืกใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Proportional stratified random sampling) เพื่อหาขนาด

ตวัอย่างในแต่ละระดบัชัน้ จากนัน้จงึใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะงานและประสบการณ์การทํางานมผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา  

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 

26 – 33 ปี สถานภาพสมรสโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีะยะเวลาการทาํงาน 1 – 8 ปี 

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงานของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ลกัษณะงานดา้นความมอีสิระในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.49 เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ การทีพ่นกังานสามารถใชว้จิารณญาณของตนเพื่อตดัสนิใจในการทํางานส่วน

ทีท่า่นรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.45 และการทีพ่นกังานรูส้กึว่าตวัเองมอีสิระในการทํางาน

และไดใ้ชค้วามคดิอย่างสรา้งสรรค ์อยู่ในระดบัมากเช่นกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ลกัษณะงานดา้นโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.79 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ งานทีต่อ้งใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ใหผู้ร่้วมงานอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบั

มาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 การทีพ่นกังานสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างด ีในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.98 และการทีพ่นกังานรูส้กึวา่ผูร่้วมงานใหค้วามร่วมมอืในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 

 พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าลกัษณะงานด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนวทางและวธิแีกไ้ข

เพื่อปรบัปรุงการทํางานอยู่เสมออยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.59 ส่วนเมื่อมกีารประชุมในการบรหิารงาน

พนกังานจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมดว้ยทุกครัง้อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และพนักงานไดม้สี่วนร่วมใน

การวางแผนโครงสร้างการบรหิารงานของหน่วยงานของตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 

ตามลาํดบั 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ลกัษณะงานดา้นความกา้วหน้าในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ทัง้ 3 ขอ้ไดแ้ก่ องคก์รมนีโยบายในการวางแผนพฒันาความกา้วหน้า

ในอาชีพอย่างชัดเจน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 หน่วยงานที่ทําอยู่นัน้มีโอกาสได้รบัการเลื่อน

ตําแหน่งอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.98 และหน่วยงานส่งเสรมิให้บุคลากรได้มโีอกาส

กา้วหน้าโดยการส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนต่อหรอืส่งไปฝึกอบรมต่างๆ อยู่เสมอ อยู่ในระดบัปานกลางvมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.30 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัประสบการณ์การทํางานของพนักงานบริษัท โตเกียว

มารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

 พนักงานมีความคดิเห็นว่าประสบการณ์การทํางานด้านความรู้สกึว่าตนเองมคีวามสําคญัต่อองค์กรโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ความรูส้กึดา้นมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเรือ่ง

สาํคญัๆ ของหน่วยงานอยู่เสมอนัน้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.05 การได้รบัการยอมรบัและความ

ไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 งานทีร่บัผดิชอบเป็นงานที่มี
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ความสาํคญัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.54 และผลการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนร่วมงาน

และหน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62  

 พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ประสบการณ์การทํางานดา้นความน่าเชื่อถอืและพึง่พาไดข้ององคก์รโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.35 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การมคีวามรูส้กึมัน่คงในหน้าทีก่ารงานใน

องคก์รแห่งน้ี อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 และความรูส้กึปลอดภยัและมคีวามสุขในขณะทํางาน อยู่ใน

ระดบัปานกลางเช่นกนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 

 พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าประสบการณ์การทํางานด้านความหวงัที่จะได้รบัการตอบสนองจากองคก์รโดย

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.08 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า การไดร้บัเงนิเดอืน สวสัดกิาร และ

ค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของทา่น อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 งานทีท่าํอยู่

น้ีทาํใหพ้นกังานไดม้โีอกาสพฒันาความรูแ้ละความสามารถเสมอ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 และการ

ไดร้บัสวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัหาใหไ้ดอ้ยง่เพยีงพอแก่ความตอ้งการ อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.90  

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีน

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

 พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.59 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ค่านิยมขององคก์รและ

ค่านิยมของท่านมคีวามสอดคลอ้งกนั อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 ท่านพูดกบัเพื่อนว่าองคก์รทีท่่าน

ทาํงานอยูน่ัน้ เป็นองคก์รทีด่มีาก อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 และท่านภูมใิจทีจ่ะบอกกบัคนอื่นว่าท่าน

เป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 

 พนักงานมีความคิดเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเต็ม

ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่าน

เต็มใจที่จะทํางานและใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อใหอ้งค์กรประสบความสําเรจ็ อยู่ในระดบั มาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ท่านจะทํางานนัน้อย่างทุ่มเททุกครัง้ ถ้าเป็นการทํางานเพื่อองคก์ร อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.73 และในองคก์รของท่าน ท่านไดแ้สดงศกัยภาพของท่านอย่างเตม็ที ่อยู่ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.44 

 พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าความผูกพนัต่อองคก์รด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิ

ขององคก์รไวโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ท่านดใีจมากทีไ่ดม้า

ทํางานในองคก์รน้ีมากกว่าทีจ่ะเลอืกองคก์รอื่น อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 องคก์รน้ีเป็นองคก์รที่ดี

ทีส่ดุตัง้แต่ทา่นทาํงานมา อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 และท่านทาํงานโดยคํานึงอนาคตทีด่ขีององคก์ร

เสมอ อยูใ่นระดบัมากมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.58 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมี

ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบ พบวา่  

 1. เพศทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 โดยเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่เพศหญงิทีค่า่เฉลีย่เท่ากบั 0.1963 
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 2. เพศทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่เพศหญงิทีค่า่เฉลีย่เทา่กบั 0.2466 

 3.  เพศทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้มแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั 

 1.  อายุทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 โดย 

  - พนกังานทีม่อีายุ 18 - 25 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบั 

เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์รมากกวา่พนกังานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป โดยมคีวามแตกต่างค่าเฉลีย่ที ่0.3545 

  - พนักงานทีม่อีายุ 34 - 41 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและ

คา่นิยมขององคก์รมากกวา่พนกังานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป โดยมคีวามแตกต่างค่าเฉลีย่ที ่0.2558 

 2.  อายุทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพือ่องคก์รไมแ่ตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  อายุทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้มแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานย่อยท่ี 3 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 1.  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้ม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานย่อยท่ี 4 ระดบัการศึกษาสูงสุดของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 1.  ระดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2.  ระดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รไม่
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แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 3.  ระดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานบรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้ม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานย่อยท่ี 5 ระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 1.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย             

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์รด้านความเช่ือมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย 

  - พนักงานที่ระยะเวลาปฏบิตังิาน 1 - 8 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลา

ปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี โดยมคี่าเฉลีย่ที ่0.3158 

  - พนักงานทีร่ะยะเวลาปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลา

ปฏบิตังิาน 17 ปีขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่ที ่0.5940 

 2.  ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเต็ม

ความสามารถทาํงานเพื่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย 

  -  พนักงานที่ระยะเวลาปฏบิตังิาน 1 - 8 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลา

ปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี โดยมคี่าเฉลีย่ที ่0.505 

  -  พนักงานทีร่ะยะเวลาปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยกว่าพนักงานทีม่รีะยะเวลา

ปฏบิตังิาน 17 ปีขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่ที ่0.378 

 3.  ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) มีความผกูพนัต่อองคก์รด้านความปรารถนาท่ีจะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชิกของ

องคก์รไว้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนักงานทีร่ะยะเวลาปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี มคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์รน้อยกวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 17 ปีขึน้ไป โดยมคี่าเฉลีย่ที ่0.356 

 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะงานสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีน

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ลกัษณะงานสามารถทํานายความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ด้านความเช่ือมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร ผลการศกึษาพบวา่ 

 ลกัษณะงานด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน เป็นตวัแปรที่

สามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์รไดร้อ้ยละ 34.2  

 สมมติฐานท่ี 2.2 ลกัษณะงานสามารถทํานายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท โตเกียว

มารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเต็ม

ความสามารถทาํงานเพื่อองคก์ร ผลการศกึษาพบวา่ 

 ลกัษณะงานด้านโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นตัวแปรที่สามารถ

ทํานายความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใช้ความพยายามเต็มความสามารถทํางานเพื่อองคก์ร ได ้

รอ้ยละ 33.6  



 11 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ลกัษณะงานสามารถทํานายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษัท โตเกียว

มารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ด้านความปรารถนาท่ีจะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชิกของ

องคก์รไว้ ผลการศกึษาพบวา่ 

 ลกัษณะงานด้านโอกาสปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่นและความก้าวหน้าในการทํางานเป็นตวัแปรที่สามารถทํานาย

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้ดร้อ้ยละ 30.3  

 สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณ์การทาํงานสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 สมมติฐานท่ี 3.1 ประสบการณ์การทาํงานสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ด้านความเช่ือมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร ผลการศกึษาพบวา่ 

 ประสบการณ์การทาํงานดา้นความรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร ดา้น 

ความน่าเชื่อถือและพึง่พาได้ขององค์กร และด้านความคาดหวงัที่จะได้รบัการตอบสนองจากองค์กร เป็นตวัแปรที่

สามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์รไดร้อ้ยละ 42.8  

 สมมติฐานท่ี 3.2 ประสบการณ์การทาํงานสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ด้านความเตม็อกเตม็ใจท่ีจะใช้ความพยายามเตม็

ความสามารถทาํงานเพื่อองคก์ร ผลการศกึษาพบวา่ 

 ประสบการณ์การทาํงานดา้นความรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร ดา้น 

ความน่าเชื่อถือและพึง่พาได้ขององค์กร และด้านความคาดหวงัที่จะได้รบัการตอบสนองจากองค์กร เป็นตวัแปรที่

สามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพือ่องคก์ร

ไดร้อ้ยละ 35.6  

 สมมติฐานท่ี 3.3 ประสบการณ์การทาํงานสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ด้านความปรารถนาท่ีจะรกัษาสถานภาพการเป็น

สมาชิกขององคก์รไว ้ผลการศกึษาพบวา่ 

 ประสบการณ์การทํางานดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร ดา้นความน่าเชื่อถอืและพึง่พาได้

ขององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการตอบสนองจากองค์กร เป็นตวัแปรทีส่ามารถทํานายความผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไวไ้ดร้อ้ยละ 48.9  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาลกัษณะงานและประสบการณ์การทาํงานมผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทั 

โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายผล ดงัน้ี  

 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัลกัษณะงานของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่า มอีสิระในการทํางาน และมโีอกาส

ปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่นอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบรษิัท โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เป็น

องค์กรระดบัสากลที่มีการปรบัตัวอยู่เสมอ มวีสิยัทศัน์ที่มุ่งสู่การเป็นบรษิัทประกนัภัยที่ดทีี่สุดในประเทศ ที่สามารถ

คิดค้นและนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยที่ประทับใจในทุกจุดที่ติดต่อกับลูกค้า บริษัทจึงมี

แนวนโยบายทีส่นับสนุนใหบุ้คลากรมอีสิระในการทํางาน และมโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นอย่างเตม็ทีเ่พื่อให้เกดิการ

ประสานงานและเกดิความร่วมมอืทีด่รีะหว่างฝ่ายต่างๆ ทําใหก้ารดําเนินงานเกดิความคล่องตวั รวดเรว็ ผลงานสาํเรจ็

บรรลุตามเป้าหมาย 
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 2.  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัประสบการณ์การทาํงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูส้กึ

วา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากในปี 2545 ไดม้กีารปรบัโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัในเครอื

โตเกยีวมารนีทัง้หมด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารขยายธุรกจิในทุกภูมภิาคสง่ผลใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัในเครอื

มปีระสทิธภิาพและมาตรฐานทีด่ยีิ่งขึน้ โดยใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่สนับสนุนและเปิด

โอกาสให้บุคลากรทํางานให้ได้ดีที่สุด ได้รับการยอมรบั ได้รับดูแลเอาใจใส่และได้รบัการพฒันาจึงทําให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก  

 3.  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเตม็อกเตม็ใจ

ทีจ่ะใช้ความพยายามเต็มความสามารถทํางานเพื่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากบรษิัท โตเกยีวมารนี

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะอุทศิตนในการพฒันาเศรษฐกจิและสรา้งประโยชน์ โดย

การมอบความมัน่คงและหลกัประกนัภัยให้แก่สงัคมไทย ผ่านการให้บรกิารรบัประกนัภัย จึงได้ปลูกฝงัแนวคดิและ

สนับสนุนทุกๆด้านอย่างเต็มที่ให้พนักงานทุกคนมคีวามเตม็ใจทีจ่ะมอบบรกิารที่ดทีี่สุดและสรา้งความพงึพอใจสูงสุด         

แก่ลกูคา้  

 4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

   4.1  การวิเคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั พบว่า 

   4.1.1  เพศที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและดา้นความเตม็อก

เตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทํางานเพื่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยเพศชายมคีวามผกูพนัต่อองคก์รทัง้สองดา้นมากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากลกัษณะของงานประกนัภยั เช่น การออก

ภาคสนามเพื่อพิจารณารบัประกนัหรือฝ่ายสนิไหมทดแทนที่ต้องลงพื้นที่จริงเหมาะกบัเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

พนักงานชายจงึเหน็ความสําคญัและประโยชน์ของงานประกนัภยั จนเกดิความเชื่อมัน่ ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์รและเตม็ใจทีจ่ะทาํงานมากกวา่เพศหญงิทีอ่าจมทีางเลอืกในการทํางานกบัองคก์รอื่นๆมากกว่า ความผูกพนั

ต่อองคก์รจงึมน้ีอยกวา่  

    4.1.2  อายุที่แตกต่างกันของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนักงานกลุ่มทีม่อีายุ 18 - 25 ปี และกลุ่มทีม่อีายุ 34 - 41 ปี มคีวามผูกพนัต่อ

องคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 42 ปีขึน้ไป เน่ืองจาก

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มผีูบ้รหิารระดบัสงูเป็นชาวต่างชาตทิีก่ําหนดเป้าหมาย

และสรา้งคา่นิยมขององคก์รแบบใหมท่ีเ่น้นความอสิระในการทาํงาน ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมอ่ย่างเตม็ที ่มรีะบบ

ความเติบโตก้าวหน้าที่ท้าทายและจูงใจคนรุ่นใหม่ เกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งให้ความสําคัญกับผลงานมากกว่า

ประสบการณ์หรอือายุงาน จงึทําใหพ้นักงานรุ่นใหม่ๆมคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมาย

และคา่นิยมขององคก์รมากกวา่พนกังานทีม่อีายมุาก  

   4.1.3  ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนัของพนักงานบริษัท โตเกียวมารีนประกนัภัย 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร

และดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพือ่องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพนักงานที่มรีะยะเวลาปฏบิตัิงาน 1 - 8 ปี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรในทัง้สองด้านมากกว่า

พนักงานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 9 - 16 ปี เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัอย่างดุเดอืดรุนแรงในธุรกจิประกนัภยั ทําให้

ระยะ 4 - 5 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯไดป้รบัเปลีย่นการดําเนินงาน แผนกลยุทธแ์ละระบบการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล

อย่างจรงิจงั จนส่งผลใหเ้ป้าหมายด้านต่างๆสาํเรจ็ไดจ้รงิ พรอ้มทัง้มรีางวลัคุณภาพต่างๆการนัตถีงึความสามารถใน
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การขบัเคลื่อนองคก์รของผูบ้รหิาร ดงันัน้พนักงานทีม่อีายุงานตัง้แต่ 1 - 8 ปีทีไ่ดเ้หน็การเปลีย่นแปลงและการเตบิโต

แบบกา้วกระโดดของบรษิทัฯ จงึมคีวามเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รและเตม็ใจทีจ่ะทํางานเพื่อ

องคก์รมากกวา่พนกังานทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานนานกวา่  

  4.2  การวิเคราะห์ลกัษณะงานท่ีสามารถทํานายความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 

โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   4.2.1  ลกัษณะงานดา้นการมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน และดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน เป็น

ตวัแปรทีส่ามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รไดร้อ้ยละ 

34.2 เน่ืองจากในธุรกิจประกันภัยต้องนําเสนอสินค้าและมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่

เปลีย่นแปลงอยู่เสมอซึง่พนักงานทุกฝ่ายทีไ่ดต้ดิต่อกบัลูกคา้หรอืพนัธมติรทางธุรกจิจะรบัทราบขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

เหล่านัน้มากทีส่ดุ ดงันัน้หากผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอแนวทางและวธิแีกไ้ขเพือ่ปรบัปรุงการทาํงานอยู่

เสมอ ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้และไดม้สี่วนร่วมในการวางแผนโครงสรา้งการบรหิารงานของหน่วยงาน 

และสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้โีอกาสกา้วหน้าโดยการสง่เสรมิใหม้กีารเรยีนต่อหรอืสง่ไปฝึกอบรมต่างๆ อยูเ่สมอกจ็ะทาํให้

พนกังานมคีวามเชือ่มัน่และยอมรบัเป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร 

   4.2.2  ลกัษณะงานดา้นโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ และการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานเป็นตวัแปร

ทีส่ามารถทํานายความผูกพนัต่อองค์กรด้านความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถทํางานเพื่อ

องคก์ร ไดร้อ้ยละ 33.6 เน่ืองจากงานประกนัภยัตอ้งอาศยัการประสานงานและเชือ่มโยงขอ้มลูจากฝ่ายต่างๆของบรษิทั

อยู่เสมอ หากพนกังานเขา้กบัเพื่อนร่วมงานในฝ่ายของตนเองไดเ้ป็นอย่างด ีและใหค้วามร่วมมอืกบัฝ่ายอื่นๆดว้ยกจ็ะ

ชว่ยสรา้งบรรยากาศในการทาํงานทีด่ ีสง่ผลใหผ้ลงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย รวมทัง้หากพนกังานไดม้สีว่นร่วม

ในการบรหิารงานกจ็ะทาํใหเ้กดิความภาคภมูใิจ เตม็ใจทีจ่ะทาํงานเพือ่องคก์รและไมค่ดิทีจ่ะลาออกไปทีอ่ืน่ 

  4.3  การวิเคราะหป์ระสบการณ์การทาํงานท่ีสามารถทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน

บริษทั โตเกียวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   4.3.1 ประสบการณ์การทํางานด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร ด้านความ

น่าเชื่อถอืและพึง่พาได้ขององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะได้รบัการตอบสนองจากองคก์ร เป็นตวัแปรทีส่ามารถ

ทํานายความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความเชื่อมัน่และยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รไดร้อ้ยละ 42.8 เน่ืองจาก

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในกลุ่มโตเกยีวมารนี(Tokio Marine Group) 

กลุ่มธุรกจิประกนัภยัทีม่เีครอืขา่ยกว่า 38 ประเทศ มพีนักงานกว่า 24,000 คนทัว่โลก และมเีสถยีรภาพทางการเงนิใน

ระดบัดเียีย่ม หากพนกังานมคีวามรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์รขนาดใหญ่ระดบัสากลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและมี

ระบบค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่น่าพอใจแล้ว พนักงานกจ็ะภูมใิจที่จะบอกกบัคนอื่นว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรที่มี

ความมัน่คงและกลา้พดูกบัเพือ่นๆวา่องคก์รทีท่าํงานอยูน่ัน้เป็นองคก์รทีด่มีาก  

   4.3.2  ประสบการณ์การทํางานด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร ด้านความ

น่าเชื่อถอืและพึง่พาได้ขององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะได้รบัการตอบสนองจากองคก์ร เป็นตวัแปรทีส่ามารถ

ทาํนายความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็อกเตม็ใจทีจ่ะใชค้วามพยายามเตม็ความสามารถทาํงานเพื่อองคก์รไดร้อ้ย

ละ 35.6 เน่ืองจากธูรกิจประกนัภัยมีบริษัทคู่แข่งขนัมากมาย งานด้านประกนัภัยต้องอาศยัความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความทุ่มเทอย่างสงูในการทํางานเพื่อรกัษาลูกคา้เก่าและเพิม่ลูกคา้ใหม่ๆอยู่เสมอ หากพนักงานทุก

ฝ่ายมขีวญักําลงัใจที่ดจีากการได้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเรื่องสําคญัๆ ของหน่วยงาน ได้รบัการยอมรบัและความ

ไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา รู้สกึปลอดภัยและมคีวามสุขในขณะทํางาน ตลอดจนได้รบัเงนิเดอืน 

สวสัดกิาร และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ ความเตม็ใจทีจ่ะทาํงานเพื่อองคก์รกจ็ะเพิม่ขึน้  
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   4.3.3  ประสบการณ์การทํางานด้านความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์กร ด้านความ

น่าเชื่อถอืและพึง่พาได้ขององคก์ร และดา้นความคาดหวงัทีจ่ะได้รบัการตอบสนองจากองคก์ร เป็นตวัแปรทีส่ามารถ

ทํานายความผูกพนัต่อองค์กรด้านความปรารถนาที่จะรกัษาสถานภาพการเป็นสมาชกิขององคก์รไว้ไดร้้อยละ 48.9 

เน่ืองจากปจัจุบนั ประเทศไทยมบีรษิทัทีด่ําเนินธุรกจิดา้นประกนัภยัจํานวนมากกว่า 100 บรษิทั พนักงานทีม่คีวามรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานดา้นประกนัภยัจงึมทีางเลอืกหลากหลายทีจ่ะอยู่ในองค์กรทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของตนเองมากทีส่ดุ ดงันัน้หากบรษิทัฯทาํใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร มคีวามรูส้กึ

มัน่คงในหน้าที่การงาน มีโอกาสพฒันาความรู้และความสามารถเสมอ ตลอดจนได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการที่

เพยีงพอ กจ็ะทาํใหป้รารถนาทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์รต่อไป โดยไมส่นใจทางเลอืกอืน่  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาถงึความตอ้งการของพนกังานดา้นการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะในงานแต่

ละฝ่าย เพื่อให้พนักงานเกดิความมัน่ใจในการทํางานและเห็นโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชพี เช่น การ

สนบัสนุนเรื่ององกค์วามรูเ้พื่อความกา้วหน้าในสายงานมอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เพราะการวจิยัครัง้น้ีพบว่า 

ความกา้วหน้าในการทาํงาน เป็นตวัแปรทีส่ามารถทาํนายความผูกพนัต่อองคก์ร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 

ดงันัน้หากองคก์รส่งเสรมิใหบุ้คลากรไดม้กีารเรยีนต่อหรอืส่งไปฝึกอบรมต่างๆ เพิม่ขึน้ พนักงานกจ็ะเกดิความผูกพนั

ต่อองคก์รเพิม่ขึน้ 

 2.  ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพฯ เช่น พนักงานของสํานักงานสาขาในเขต

ภูมภิาคทัง้ 18 สาขา เพื่อจะเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ เช่น ปจัจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองคก์รเปรยีบเทยีบระหว่างพนักงานบรษิทัโตเกยีวมารนี

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่และสาขา 

 3.  ควรขยายขอบเขตการศกึษาจากปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัโตเกยีวมารนี

ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไปสู่การศกึษาพนักงานบรษิทัอื่นๆในธุรกจิประกนัภยัหรอืประกนัวนิาศภยั

ในประเทศไทย เพือ่นํามาวเิคราะหป์จัจยัร่วมทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากรในธรุกจิน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เพราะผู้วิจยัได้รบัการสนับสนุน และความกรุณาอย่างยิ่งจาก        

รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ที่กรุณาสละเวลาให้คําแนะนําขอ้คดิเหน็อนัมคีุณค่า 

และมปีระโยชน์ในการวจิยัอย่างดยีิง่ รวมไปถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ ในการวจิยัครัง้น้ีด้วยความเมตตา

ตลอดมา ซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีใ่ห้ความกรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม และให้คําแนะนําในการวจิยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกิจ

มหาบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมสาตร ์ทุกท่านทีค่อยช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ

จดัทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 

 ทา้ยทีสุ่ด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีมคีวามพยายาม 

อดทน ซือ่สตัย ์และไดม้อบโอกาสทางการศกึษา เพือ่เป็นวชิาความรูท้ีไ่ดต้ดิตวัมาถงึปจัจบุนั รวมไปถงึเพือ่นๆ ทกุทา่น

ทีค่อยเป็นกําลงัใจ ความห่วงใย ตลอดจนการสนับสนุน และความช่วยเหลอืในทุกๆ ด้านแก่ผูว้จิยัเป็นอย่างดมีาโดย

ตลอดระยะเวลาการศกึษาและการดําเนินการวจิยั รวมถงึครู อาจารยท์ุกท่านทีค่อยอบรม สัง่สอนและใหก้ารประสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรูใ้นแขนงต่างๆแก่ผูว้จิยัจนกระทัง่ประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี 
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