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บทคดัย่อ 

 
 

 การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั จําแนกตาม 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายกุารทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 

คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิารทีท่ํางานในหน่วยงานภาครฐัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั 

คอื แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี

และการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวจิยั 

พบว่า  

 1. พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 33 - 41  ปี มสีถานภาพสมรสเป็นโสด การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,001 - 22,000 บาท และมอีายกุารทาํงาน 1 – 4 ปี  

 2. พนกังานมกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม ดา้นความเสีย่ง

ที่เกิดจากการขาดความรู้ ความสามารถ ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากความสลบัซบัซ้อน มีการรบัรู้ความเสี่ยงในการ

ปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก และดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มกีารรบัรูค้วาม

เสีย่งในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 3. พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และด้านการขาดงาน 

พนกังานมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 4. พนกังานทีม่อีาย ุรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายกุารทาํงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์ร ของหน่วยงาน

ภาครฐั ดา้นการขาดงาน แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   5. การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งตํ่ากบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการ

ขาดงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัรา

การเจริญเติบโตของหน่วยงาน ด้านความเสีย่งที่เกดิจากความสลบัซบัซ้อน และด้านความเสี่ยงที่เกดิจากการขาด

ความรู ้ความสามารถ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั 

ดา้นการขาดงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจาก

สภาพแวดล้อม มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูงกบัพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครฐั 

ดา้นการขาดงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  6. การรบัรู้ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตของหน่วยงาน และด้านความเสี่ยงที่เกิดจากความ

สลบัซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่ากบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้น

การหมุนเวยีนเปลีย่นงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน ดา้นความเสีย่ง 

ทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อม และด้านความเสีย่งที่เกดิจากการขาดความรู ้ความสามารถ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัปานกลางกบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  
 

คาํสาํคญั: การรบัรูค้วามเสีย่ง การปฏบิตังิาน พฤตกิรรมองคก์ร 

 
 

Abstract 

 

 The objective of this research aimed to study and compare organizational behaviors of public sector 

organization categorized by gender, age, marital status, education level, monthly income and working 

experience. The sample used in this research is operational employees of a public sector organization. Tool 

used in this research is questionnaire. Statistical methods used in this research are percentage, average, 

standard deviation, t-test, One-way Analysis of Variance and Pearson product moment Correlation Coefficient . 

Research results were as follows:  

 1. Most of the employees are women, age 33-41 years old, single, bachelor degree for education, 

monthly income of Baht 18,001 - 22,000 and 1-4 working experience. 

 2. The employees’ perception of risk in working environment is in high level when considering in 

each aspect found that risk in organizational growth rate, risk from environment, risk from lack of knowledge 

and skills, risk from complexity have the perception of risk in high level. In addition, risk from the quality of 

internal controlling system has the perception of risk in moderate level. 

 3. The employees’ perception toward overall organizational behaviors of public sector organization 

is in high level when considering in each aspect found that internal transfer have the perception of risk in 

high level and leave of absence have the perception of risk in moderate level. 

 4. Employees with different age, monthly income and working experience have the perception in 

leave of absence differently with the statistically significant level of 0.05. 

  5. The perception of risk in working environment regarding risk from the quality of internal 

controlling system , had low positive correlation with organizational behaviors in leave of absence with the 

statistically significant level of 0.01. The perception of risk in working environment, risk in organizational 

growth rate, risk from complexity and risk from lack of knowledge and skills, had medium positive correlation 

with organizational behaviors in leave of absence with the statistically significant level of 0.01. The perception 

of risk in working environment and risk from environment , had high positive correlation with organizational 

behaviors in leave of absence with the statistically significant level of 0.01 

  6. The employees’ perception of risk in working environment, risk from the quality of internal 

controlling system, risk in organizational growth rate and risk from complexity , had low positive correlation 
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with organizational behaviors in internal transfer of public sector with the statistically significant level of 0.01. 

The perception of risk in working environment, risk form environment and risk from lack of knowledge and 

skills , had medium positive correlation with organizational behaviors in internal transfer of public sector with 

the statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Risk Perception, Job Performance, Organizational Behaviors 

 

บทนํา   

 ปจัจุบนัพบว่าปญัหาเรื่องความเสีย่งในการทาํงานในหน่วยงานภาครฐัมมีากขึน้ ทําใหผู้บ้รหิารในหน่วยงาน

หนัมาให้ความสําคญัมากขึ้น ทัง้น้ีเพราะว่า ปญัหาความเสี่ยงในการทํางานนัน้ ส่งผลกระทบทัง้ทางร่างกายและ

ทรพัยส์นิของบคุคลในหน่วยงาน และอาจสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการทาํงานของพนกังานในระดบัต่างๆ ทัง้ทางตรง

และทางออ้ม การปฏบิตังิานของบุคคล เซอรเ์มอรฮ์อรน์ (Schermerhon, 1966, p. 48) กล่าวว่า ขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะ

เฉพาะของบุคคล ความรูแ้ละทกัษะ ประสบการณ์ในการทํางาน โดยลกัษณะทีแ่สดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงจะมีความแตกต่างกนั ได้แก่ ความถนัด ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และค่านิยม             

จะสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการทาํงานของแต่ละบคุคลมคีวามแตกต่างกนั  

 พฤตกิรรมองค์กร ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541:23) กล่าวว่า ประกอบดว้ย การเพิม่ผลผลติ การขาด

งาน การหมุนเวยีนเปลีย่นงาน และความพงึพอใจในการทํางาน โดยพฤตกิรรมองคก์รในระดบับุคคลมคีวามแตกต่าง

กนัขึน้อยู่กบัปจัจยัทางด้านบุคคลและปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งความเสีย่งที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กรของ

หน่วยงานภาครฐั ธร สนุทรายุทธ ์(2550: 167 – 171 ) ไดแ้บ่งเป็นความเสีย่งโดยทัว่ไป (general categories of risk ) 

เป็นการมองความเสี่ยงโดยภาพรวมขององค์การนัน้ๆ โดยประกอบด้วย ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบ

ควบคุมภายในหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากความ

สลับซับซ้อน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู ้

ความสามารถ ถอืเป็นความเสีย่งทีจ่ะสง่ผลต่อประสทิธภิาพของงาน ทาํใหไ้มส่ามารถบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 ความเสีย่งต่างๆ ข้างต้น ทัง้จากปจัจยัทางด้านบุคคล และปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมภายในหน่วยงาน ย่อม

สง่ผลใหบุ้คคลตอ้งเผชญิกบัความไม่แน่นอน และการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากคณุภาพ

ของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พนักงานจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัของภาครฐัมากเกนิไป ทาํใหเ้กดิความเสีย่งในการละเมดิไมป่ฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑ ์ความเสีย่งทีเ่กดิจาก

อตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน อตัราการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ของหน่วยงาน เป็นแบบกา้วกระโดด ย่อมทาํให้

พนักงานอาจจะต้องเร่งรบีทํางานแข่งขนักบัเวลา รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้น หากองคก์ารมคีวาม

สลบัซบัซอ้นมากนกั จะทาํใหก้ารดาํเนินงานมคีวามยุง่ยาก มโีอกาสเกดิความเสีย่งต่อพนักงานไดม้าก ส่วนความเสีย่ง

ทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานกอ็าจส่งผลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานได ้เช่น การเปลีย่นระบบ

ต่างๆ ในหน่วยงาน อนัเน่ืองจากนโยบายเปลีย่น อาจเกดิปญัหาโกลาหลและโอกาสผดิพลาดได ้และความเสีย่งอกีดา้น

หน่ึงคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ ความสามารถของพนักงาน นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างร้ายแรงของ

หน่วยงาน อาจทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของหน่วยงานไมบ่รรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

 จากขอ้มลูขา้งตน้จงึเป็นสาเหตุใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาวจิยัการรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมองคก์ร หลงัจากไดร้บัรู้

ถงึความเสีย่งทีไ่ดร้บั รวมทัง้เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรบัหวัหน้าหน่วยงาน ไดท้ราบถงึแนวโน้มในอนาคตใหร้บัมอืไดท้นั

สถานการณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลกัษณะส่วน

บคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายกุารทาํงาน  

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบ

ควบคุมภายในหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากความ

สลับซับซ้อน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู ้

ความสามารถ กบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัแหง่หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

      1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 

        1.1.1 เพศ 

               1.1.1.1 ชาย 

               1.1.1.2 หญงิ 

        1.1.2 อายุ 

               1.1.2.1 อาย ุ24 – 32 ปี 

     1.1.2.2 อาย ุ33 – 41 ปี 

               1.1.2.3 อาย ุ42 – 50 ปี 

               1.1.2.4 อาย ุ51 ปีขึน้ไป 

            1.1.3 สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1 โสด      

     1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หมา้ย / อยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

               1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

               1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

               1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

               1.1.5.1 10,000 – 14,000 บาท 

               1.1.5.2 14,001 – 18,000 บาท 

               1.1.5.3 18,001 – 22,000 บาท 

           1.1.5.4 22,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.6 อายกุารทาํงาน (สถานทีท่าํงานปจัจบุนั) 

    1.1.6.1  1 - 4  ปี 

    1.1.6.2  5 - 8  ปี 

    1.1.6.3  9 - 12  ปี 

    1.1.6.4  13 ปีขึน้ไป 
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   1.2  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน 

   1.2.1  ความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  

   1.2.2  ความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน   

   1.2.3  ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้น 

   1.2.4  ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงาน 

   1.2.5  ความเสีย่งทีเ่กดิจากการขาดความรู ้ความสามารถ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  

  1. การขาดงาน 

  2. การหมนุเวยีนเปลีย่นงาน 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ

อายุการทํางาน (สถานที่ทํางานปจัจุบัน) ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 2.  การรบัรู้ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย ความเสี่ยงที่เกดิจากคุณภาพของระบบควบคุม

ภายในหน่วยงาน ความเสีย่งที่เกดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซ้อน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ ความสามารถ  

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 41) ได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบั การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร ชว่ยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย โดย

วเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 

 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั คอื เพศหญงิมแีนวโน้ม

มคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสาร

เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและสง่ขา่วสารนัน้ดว้ย 

 2. อายุ เป็นปจัจยัที่ทําใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อยมกัจะมี

ความคดิเสรนิียม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมาก มกัจะมคีวามคดิที่

อนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตัริะมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ย กว่าคนทีม่อีายุน้อย 

 3. การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามคดิคา่นิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงู

จะได้เปรยีบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารที่ดเีพราะเป็นผู้มคีวามกว้างขวางและเขา้ใจสารได้ดแีต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่อ 

อะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาตํ่ามกัจะใช้สื่อประเภทวทิยุ โทรทศัน์และ

ภาพยนตร ์ 

 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถึง อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของ บุคคล มอีทิธพิล

อย่างสําคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารที่มต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ทศันคต ิค่านิยม และ

เป้าหมายทีต่่างกนั   
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเส่ียง 

 ประเภทของความเส่ียง 

 ธร สนุทรายทุธ ์(2550: 167 – 171 ) ไดแ้บ่งความเสีย่งเป็นดงัน้ี 

 ความเสีย่งโดยทัว่ไป (general categories of risk ) เป็นการมองความเสีย่งโดยภาพรวมขององคก์ารนัน้ๆ 

อาจมองลกึลงไปต่อวา่จะมคีวามเสีย่งต่อดา้นใดบา้ง ดงัน้ี 

   1. ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้น ซึง่ความสลบัซบัซอ้นละเอยีดอ่อน ยุ่งยาก ย่อมมโีอกาสเกดิ

ความเสีย่งไดม้ากกวา่วธิแีกค้วามเสีย่งแบบกาํป ัน้ทบุดนิกค็อื อยา่ใหอ้งคก์าร มคีวามสลบัซบัซอ้นมากนกั  

   2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคมุภายในองคก์ารทีม่กีารบรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล 

( Good Governance ) จะต้องปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของภาครฐั กล่าวคอืจะต้องจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบ

ภายใน มคีณะกรรมการผูต้รวจสอบ ( Audit Committee) และอื่นๆ  

  3. ความเสี่ยงที่เกิดจากอตัราการเจริญเติบโตขององค์การ อตัราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบาง

องค์การเป็นแบบก้าวกระโดด ย่อมนํามาซึ่งการบรหิารจดัการอาจจะต้องเร่งรบีทํางานแข่งขนักบัเวลา ระบบที่มอียู่

อาจจะตอ้งปรบัปรุงใหท้นัตอ้งรบีทาํรบีตดัสนิใจ บางครัง้กนํ็ามาซึง่ความผดิพลาดได ้

  4. ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม การควบคุมเปลีย่นแปลงหากสภาพแวดลอ้ม การควบคุมภายใน

เปลีย่นแปลงไปย่อมสง่ผลกระทบใหเ้กดิความเสีย่งต่อองคก์ารไดท้ีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

  5. ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรขาดคุณภาพ ความสําเรจ็ของงานขึ้นอยู่กบับุคคล หากบุคลากรใน

หน่วยงานมีคุณภาพงานต่างๆ ก็สมัฤทธิผ์ล ในทางตรงข้างหากบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ขาดความ

รบัผดิชอบ ขาดจรรยาบรรณแลว้นบัวา่เป็นความเสีย่งอยา่งรา้ยแรงขององคก์าร ทีจ่ะก่อใหเ้หน็อาการของความขดัแยง้

ระหวา่งผูบ้รหิารกบับคุลากร  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

 ตวัแปรตามในโมเดลพฤติกรรมองคก์าร 

 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรผลซึง่มสีาเหตุมาจากตวัแปรอสิระ ตวัอยา่งของตวัแปรตามในพฤตกิรรมองคก์ร เชน่ 

การเพิม่ผลผลติ การขาดงาน การหมนุเวยีนเปลีย่นงาน และความพงึพอใจในการทาํงาน 

  1. การขาดงาน (Absenteeism) การทีพ่นักงานไม่มาทํางานนัน้ถอืว่าเป็นความลม้เหลวในการรายงาน 

การทาํงานและการจดัการในประเดน็น้ีเรามขีอ้สมมตุวิา่ผลประโยชน์ขององคก์รจะมากขึน้เมือ่พนกังานขาดงานน้อยลง 

  2. การหมนุเวยีนเปลีย่นงาน (Turnover) เป็นการสญูเสยีพนกังานขององคก์รเน่ืองจากกลุ่มพนกังานตอ้ง

ออกจากงานด้วยเหตุผลต่าง ๆ การหมุนเวียนที่มากเกินไป หรือผู้ทํางานที่มีคุณค่าจะเป็นปจัจยัที่มผีลกระทบต่อ

ประสทิธผิลขององคก์ร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ทํางานในหน่วยงานภาครัฐแห่งหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มพนักงานทีต่้องปฏบิตังิานตามคําสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ทราบจํานวนประชากร 

ทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ครัง้น้ี คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิารทีท่ํางานในหน่วยงานภาครฐัแห่งหน่ึง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ตูรของ ทา

โร ยามาเน (Taro Yamane, อา้งถงึ ใน สทุธนู ศรไีสย,์2551) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 10% 

จากสูตรผู้วิจยัได้กลุม่ตัวอย่าง 243 ตวัอย่าง และได้ทําการเพิ่มจํานวนตัวอย่างอกีจํานวน 10% ได้เท่ากบั 62 คน 

รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 305 คน  
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ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา “การรบัรู้ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงาน

ภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มจีาํนวน  229 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.1 มอีายุ 33 - 41  ปี จํานวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43 มสีถานภาพเป็นโสด

จาํนวน171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.1 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.1 มรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 18,001 - 22,000 บาท จํานวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.4 และมอีายุการทํางาน 1 – 4 ปี จาํนวน 93 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 30.5  

 ตอนท่ี  2  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเส่ียงในการปฏิบติังาน 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 3.52 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน ดา้นความ

เสีย่งที่เกดิจากความสลบัซบัซ้อน ด้านความเสีย่งที่เกดิจากสภาพแวดล้อม ด้านความเสีย่งที่เกดิจากการขาดความรู้

ความสามารถ พนักงานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 3.44 3.68 และ 3.48 ตามลําดบั  

และดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน พนกังานมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32  

1. ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน พนกังานในหน่วยงานภาครฐั 

ต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ในด้านความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

โดยรวม มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.32 และเมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่าพนักงานละเลยหรอืไม่เอาใจใส่ในระเบยีบการทํางาน เช่น ขาดวนิัยการทํางาน มคีะแนนเฉลีย่สูงสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 มกีารรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงานมาก รองลงมามกีฎระเบยีบขอ้บงัคบัมากเกินไปในการ

ปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานปานกลาง และไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของ

เจา้หน้าทีข่องรฐั มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.08 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานปานกลาง 

2. ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน  พนักงานในหน่วยงานภาครฐั ต่อ

การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน ในดา้นความเสีย่งที่เกดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงานโดยรวม มกีาร

รบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตัิงานในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ปรมิาณ

งานเยอะเกนิไป ทําใหต้้องเร่งรบีทํางานแข่งกบัเวลา มคีะแนนเฉลีย่สงูสุด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 มกีารรบัรูค้วาม

เสีย่งในการปฏบิตังิานมาก รองลงมาผลตอบแทนไดไ้ม่คุม้กบัแรงงานทีใ่ชใ้นการทํางาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 มี

การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก รองลงมาจาํนวนพนกังานมน้ีอยเกนิกวา่ปรมิาณงานทีม่ ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.73 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก และปรบัปรุง/เปลีย่นระบบต่าง ๆ ใหท้นั ทําใหเ้กดิปญัหาโกลาหลและ

ทาํงานผดิพลาดโดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.61มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบัมาก 

3. ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้น พนกังานในหน่วยงานภาครฐั ต่อการรบัรูค้วามเสีย่งใน

การปฏบิตังิาน ในดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้นโดยรวม มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบั

มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการควบคุมภายในสําหรบัหน่วยงานมี

ข ัน้ตอนมากมาย ทาํใหเ้กดิความซบัซอ้น มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการ

ปฏบิตัิงานมาก รองลงมาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การมคีวามสลบัซบัซอ้นมากเกนิไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.49 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก รองลงมานโยบายของหน่วยงานมคีวามสลบัซบัซอ้นทาํใหย้ากต่อการ
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ปฏิบตัิมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 มีการรบัรู้ความเสีย่งในการปฏิบตัิงานปานกลาง และงานที่ได้รบัมอบหมายมีความ

ยุ่งยากซบัซอ้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง 

4. ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม พนักงานในหน่วยงานภาครฐั ต่อการรบัรูค้วามเสีย่งใน

การปฏบิตังิาน ในดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มโดยรวม มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เครือ่งมอื อุปกรณ์การทาํงาน มคีวามบกพร่องไม่พรอ้ม

ใชง้าน มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.77 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก รองลงมามกีารแตก

ความสามคัคกีนัภายในหน่วยงาน มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวกกนั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการ

ปฏบิตังิานมาก รองลงมามกีารเปลีย่นตวัพนักงานกะทนัหนัทําใหป้ระสทิธภิาพของงานดอ้ยลง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 

มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก และเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น ไฟฟ้าดบั ลฟิทเ์สยี ทําให้

การปฏบิตังิานเกดิความล่าชา้มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.46 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบัมาก 

5. ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากการขาดความรู ้ความสามารถ พนักงานในหน่วยงานภาครฐั ต่อการรบัรู้

ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน ในดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากการขาดความรู ้ความสามารถโดยรวม มกีารรบัรูค้วามเสีย่งใน

การปฏบิตังิานในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.48 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั

มอบหมายไดไ้ม่เตม็ที/่ไมส่าํเรจ็ตามเป้าหมาย มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งใน

การปฏิบตัิงานมาก รองลงมาพนักงานถูกโยกย้ายกะทนัหนัทําให้ต้องสูญเสยีเวลาในการเรยีนรู้งานใหม่ มคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 3.54 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก รองลงมาพนักงานไม่ขวนขวายหาความรูเ้พิม่เตมิในสายงาน

นัน้ ๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานมาก และพนักงานเกดิความรูส้กึอบัอายเพราะถูก

มองว่าด้อยค่าทําใหข้าดความเชื่อมัน่ในตวัเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 มกีารรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานในระดบั

ปานกลาง 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลด้านพฤติกรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั 

 พนกังานมคีวามคดิเหน็ดา้นพฤตกิรรมองคก์รในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.49 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน มคีะแนนสงูสดุโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.60 มคีวามคดิเหน็ดา้นการหมุนเวยีน

เปลีย่นงานมาก และดา้นการขาดงาน มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.38 มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานปานกลาง และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่ 

1. ดา้นการขาดงาน พนักงานในหน่วยงานภาครฐั ต่อพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครฐั ในดา้น

การขาดงานโดยรวม มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 และเมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า ขาดงานเน่ืองจากเกดิความเหน่ือยล้าจากการทํางาน มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.44 มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานมาก รองลงมาไม่มคีวามพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มในการทํางาน เช่น เครื่องมอื 

อุปกรณ์เสยี หรอืไม่พรอ้มใชง้าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานปานกลาง รองลงมาขาดงาน

เน่ืองจากมคีวามเบือ่หน่ายเพือ่นร่วมงาน มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.39มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานปานกลาง และขาดงาน

เพราะการขาดแรงจงูใจ เช่น ค่าล่วงเวลา เบีย้ขยนั มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.30 มคีวามคดิเหน็ดา้นการขาดงานปานกลาง 

2. ด้านการหมุนเวยีนเปลี่ยนงาน พนักงานในหน่วยงานภาครฐั ต่อพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงาน

ภาครฐั ในด้านการหมุนเวียนเปลี่ยนงานโดยรวม มีความคดิเหน็ด้านการหมุนเวยีนเปลี่ยนงานในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลาออกเพื่อไปทํางานทีอ่ื่นทีม่สีวสัดกิารและค่าตอบแทนทีสู่ง

กว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71มคีวามคดิเหน็ดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงานมาก รองลงมาความ

คาดหวงัวา่หากเปลีย่นงานทีท่าํจะไดเ้ลือ่นขัน้เลือ่นตาํแหน่งทีส่งูขึน้กวา่น้ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65มคีวามคดิเหน็ดา้นการ

หมนุเวยีนเปลีย่นงานมาก รองลงมาลกัษณะงานทีต่อ้งทาํมมีากเกนิไปทาํใหเ้กดิความตงึเครยีดในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.56มีความคิดเห็นด้านการหมุนเวียนเปลี่ยนงานมาก และลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น เพื่อ

ความกา้วหน้ามากกวา่น้ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 มคีวามคดิเหน็ดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงานมาก 



 9 

 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน และอายกุารทาํงาน (สถานทีท่าํงานปจัจบุนั) ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน หมายความว่า 

พนกังานเพศชายมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงาน และดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน เทา่กบั พนกังานเพศหญงิ ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์รดา้นการขาดงาน แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยพนกังานทีม่อีาย ุ33-41 ปี กบัพนักงานทีม่อีายุ 24-32 ปี พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.010 ซึง่

น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มอีายุ 33-41 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบั พนักงานที่มอีายุ 33-41 ปี โดย

พนกังานทีม่อีาย ุ33-41 ปี มพีฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการขาดงาน สงูกวา่พนกังานทีม่อีาย ุ24-32 ปี 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -.266 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์รไม่แตกต่างกนัหมายความว่า 

พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมองค์กร ด้านการขาดงาน และดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน ไม่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์รไม่แตกต่างกนัหมายความว่า 

พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงาน และดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 พนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงาน 

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 22,001 บาทขึน้ปี กบั

พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,001-22,000 บาท พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ซึง่น้อยกว่า 0.05หมายความว่า 

พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 22,001 บาทขึน้ปี แตกต่างเป็นรายคู่ กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 18,001-

22,000 บาท โดยพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 22,001 บาทขึน้ปี มพีฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้น

การขาดงาน สงูกว่าพนักงานที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 18,001-22,000 บาท ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 โดยมี

ผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากบั -.340 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 พนกังานทีม่อีายกุารทาํงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงาน แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนกังานทีม่อีายุการทํางาน 5-8 ปี กบัพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 1-4 

ปี พบว่า ค่า Sig. เทา่กบั 0.016 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 5-8 ปี แตกต่างเป็นรายคู่

กบัพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 1-4 ปีโดยพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 5-8 ปี มพีฤตกิรรมองคก์รดา้นการขาดงาน สงู

กวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 1-4 ปี ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากบั -.303 

 พนักงานทีม่อีายุการทํางาน 9-12 ปี กบัพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 1-4 ปี พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.013 

ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 9-12 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 

1-4 ปี โดยพนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 9-12 ปี มพีฤตกิรรมองคก์รดา้นการขาดงาน สงูกวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 

1-4 ปี ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากบั -.338 

 พนักงานทีม่อีายุการทํางาน 13 ปีขึน้ไป กบัพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 1-4 ปี พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 

0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 13 ปีขึน้ไป แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุ

การทาํงาน 1-4 ปี โดยพนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 13 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมองคก์รดา้นการขาดงาน สงูกวา่พนกังานทีม่ี

อายกุารทาํงาน 1-4 ปี ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากบั -.364 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน ในด้านความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบ

ควบคุมภายในหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการเจริญเติบโตของหน่วยงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากความ

สลับซับซ้อน ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู ้

ความสามารถ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยัสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเส่ียงในการปฏิบติังานกบัพฤติกรรมองคก์รของหน่วยงาน

ภาครฐั ในด้านการขาดงาน พบว่า 

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีา่ Sig.(2-tailed) เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่

คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน

โดยรวม มีความสมัพันธ์กันค่อนข้างสูงกับพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการขาดงาน โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.668 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้ง

สงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสามารถวเิคราะหร์ายดา้นไดด้งัน้ี 

  การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏิบตัิงาน ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุม

ภายในหน่วยงาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.390 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงานมี

ค่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงานด้านความเสีย่งที่เกดิจากอตัราการเจรญิเติบโตของหน่วยงานมี

ความสมัพนัธก์นัปานกลางกบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัดา้นการขาดงานโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

(r) เท่ากบั 0.485 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้นมคี่า Sig.(2-tailed)

เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การ

รบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้นมคีวามสมัพนัธก์นัปานกลางกบัพฤตกิรรม

องคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการขาดงานโดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.532แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง

มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

  การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน ด้านความเสี่ยงที่เกดิจากสภาพแวดล้อม มีค่า Sig.(2-tailed)

เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การ

รบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมมคีวามสมัพนัธ์กนัค่อนขา้งสงูกบัพฤติกรรม

องคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการขาดงานโดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.610 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง

มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงูอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏิบตัิงาน ด้านความเสีย่งที่เกดิจากการขาดความรู้ความสามารถ มคี่า 

Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ความสามารถมี

ความสมัพนัธก์นัปานกลางกบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการขาดงานโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

(r) เทา่กบั 0.575 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01  
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 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเส่ียงในการปฏิบติังานกบัพฤติกรรมองคก์รของหน่วยงาน

ภาครฐั ในด้านการหมนุเวียนเปล่ียนงาน พบว่า 

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานโดยรวม มคี่าSig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่

คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน

โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลางกบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน โดยมคีา่

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.507 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสามารถวเิคราะหร์ายดา้นไดด้งัน้ี 

  การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏิบตัิงาน ด้านความเสี่ยงที่เกิดจากคุณภาพของระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุม

ภายในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธ์กนัค่อนขา้งตํ่ากบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่น

งาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.358 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่าอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงานมี

ค่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงานด้านความเสีย่งที่เกดิจากอตัราการเจรญิเติบโตของหน่วยงานมี

ความสมัพันธ์กันค่อนข้างตํ่ากับพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐด้านการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.372 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้ง

ตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้นมคี่า Sig.(2-tailed)

เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การ

รบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซอ้นมคีวามสมัพนัธก์นัคอ่นขา้งตํ่ากบัพฤตกิรรม

องคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงานโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.352 แสดงว่า

ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงาน ด้านความเสี่ยงที่เกดิจากสภาพแวดล้อม มีค่า Sig.(2-tailed)

เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การ

รบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงานด้านความเสีย่งที่เกดิจากสภาพแวดล้อมมคีวามสมัพนัธ์กนัปานกลางกบัพฤติกรรม

องคก์รของหน่วยงานภาครฐั ดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงานโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.425 แสดงว่าตวั

แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกางอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏิบตัิงาน ด้านความเสีย่งที่เกดิจากการขาดความรู้ความสามารถ มคี่า 

Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่า การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ความสามารถมี

ความสมัพันธ์กันปานกลางกับพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.465 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมองค์กรของ

หน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครัง้น้ี พบว่า 
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 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน และอายุการทาํงาน (สถานทีท่ํางานปจัจุบนั) ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 1. พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เน่ืองจากพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐัทีท่าํการศกึษา ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัพนกังานเพศชายและเพศหญงิ ในการที่

จะแสดงพฤตกิรรมองคก์รออกมา อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบ้รหิารของหน่วยงานมนีโยบายในการบรหิารงานมหีลกัการและ

แนวทางการปฏบิตัต่ิอพนกังานเพศชายและหญงิเหมอืนกนั รวมทัง้พนกังานชายและหญงิมสีทิธแิละโอกาสเทา่เทยีมกนั 

มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ไดเ้หมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของหลวงวเิชยีร แพทยา

คม (2509) พบวา่ พฤตกิรรมสว่นบคุคลแต่ละคนนัน้ เมือ่บคุคลรวมเขา้เป็นองคก์รจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมขององคก์รขึน้

เอง และพฤตกิรรมองคก์รน้ีจะแตกต่างกบัพฤตกิรรมของสว่นบคุคล เพราะพฤตกิรรมในองคก์รหรอืจะเรยีกใหเ้ขา้ใจงา่ย 

ๆ กค็อืพฤตกิรรมของกลุ่มคน (Group) นัน้เกดิขึน้ใหม ่โดยอทิธพิลของบคุคลทีร่่วมงานกนันัน่เอง  

 2. พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์รดา้นการขาดงาน แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 โดยพนกังานทีม่อีาย ุ42 ปีขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงานสงูกว่าพนักงานทีม่อีายุ 24-32 ปี 

และพนักงานที่มอีายุ 33-41 ปีซึ่งอาจเน่ืองมาจากพนักงานทีม่อีายุมากกว่าจะมคีวามพงึพอใจในการทํางานน้อยกว่า 

เน่ืองจากประสบการณ์การทาํงานทีท่าํเพิม่ขึน้ ทาํใหม้กีารรบัรูถ้งึความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัองคก์รไดเ้พิม่ขึน้ดว้ยซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Cascio (1998: 369) กล่าวว่า อายุเป็นปจัจยัสาํคญัในการกําหนดวยั วุฒขิองบุคคลในสงัคม 

บคุคลทีม่อีายแุตกต่างกนัจะมคีวามคดิเหน็และการปฏบิตัใินสิง่ต่าง ๆ แตกต่างกนัตามแต่ประสบการณ์ทีส่ะสม 

 3. พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่าสถานภาพสมรสโสด/แยกกันอยู่ หรือ สมรส/อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่ปจัจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมองค์กร แม้ว่าพนักงานจะมสีถานภาพสมรสโสด/แยกกนัอยู่ หรอื สมรส/อยู่ด้วยกนั กม็พีฤติกรรมองค์กร

เหมอืนกนั แต่อาจขึน้อยู่กบันโยบายการบริหารงานของหน่วยงานที่มคีวามชดัเจน น่าเชื่อถือ มีความมัน่คงในการ

ทํางาน และมคีวามกา้วหน้าในการทํางานมากน้อยแค่ไหน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพบูลย ์อนิทธสิณัห ์(2544: 

75) พบวา่ พฤตกิรรมการทาํงานบรกิารบนเครือ่งบนิของสายการบนิไทยนัน้ พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการทาํงานบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

 4. พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้า่ แมว้า่พนกังานจะมรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั  กม็พีฤตกิรรมองคก์รเหมอืนกนั อาจ

เน่ืองมาจากพนักงานในแต่ละระดบัการศกึษา มลีกัษณะการทํางานมีสวสัดกิารและค่าตอบแทน รวมทัง้โอกาสที่จะ

กา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเทา่เทยีมกนั ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของจุฑามาศ ปานสมบูรณ์ (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี

ผลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานสายงานปฏบิตักิารผลติของ บรษิทั วงศไ์พฑูรย ์กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) พบว่า 

พนักงานสายงานปฏิบตัิการผลิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายงาน

ปฏบิตักิารผลติในด้านประสทิธภิาพการทํางานโดยเทยีบกบัปีที่ผ่านมา ด้านการมาทํางานสาย/ขาดงาน แตกต่างกนั

 5. พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมองค์กร ด้านการขาดงานแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 22,001 บาทขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้น

การขาดงาน สูงกว่าพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,000-18,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

18,001-22,000 บาท อาจเน่ืองมาจาก พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าจะมีลักษณะการทํางานที่เกิด

ความรูส้กึว่าไม่มคีวามหลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฟิลด์แมนและอารโ์นลด ์(Feldman and Arnold). 1983 

ซึง่สรุปว่าค่าจา้งกบัลกัษณะงานมผีลต่อความพงึพอใจในการทาํงานมากทีส่ดุ 

 6. พนักงานที่มีอายุการทํางานแตกต่างกันมีพฤติกรรมองค์กร ด้านการขาดงานแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนักงานทีม่อีายุการทํางาน 13 ปีขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมองคก์ร ดา้นการขาดงาน 
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สงูกวา่พนกังานทีม่อีายกุารทาํงาน 1-4 ปี 5-8 ปี และ 9-12 ปี อาจเน่ืองมาจากพนกังานทีม่อีายกุารทาํงานมากกว่าจะมี

ความพงึพอใจในการทาํงานน้อยกว่าจงึมกีารขาดงานมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพลนีิอศัวรุจานนท ์(2549) 

ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานของบรษิัทที่ดบับลวิแซดคอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) 

พบวา่ พนกังานทีม่อีายตุ่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานดา้นการมาทาํงานสายหรอืขาดงานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน ในดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุม

ภายในหน่วยงาน ความเสีย่งที่เกดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน ความเสีย่งทีเ่กดิจากความสลบัซบัซ้อน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ ความสามารถ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตัิงานและพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั

ด้านการขาดงาน การรบัรู้ความเสีย่งในการปฏบิตัิงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงาน

ภาครฐั ดา้นการขาดงาน ในระดบัค่อนขา้งสงู ผลการวเิคราะหร์ายดา้นเป็นดงัน้ี 

  1.1 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการขาดงานในระดับค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากคุณภาพของระบบควบคุมภายใน

หน่วยงาน ทีม่กีฎระเบยีบมากเกนิไปในการปฏบิตังิาน สง่ผลใหพ้นกังานเกดิความเบือ่หน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบับทความ

ของคณะกรรมการตรวจสอบและสาํนักตรวจสอบภายในองคก์ร (COSO) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมองคก์ร คอื ความเสีย่ง

ดา้นกลยุทธ์ (strategic risk) เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการกําหนดแผนกลยุทธ ์แผนดําเนินงานและนําไปปฏบิตัิไม่

เหมาะสม 

  1.2 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์ร

ของหน่วยงานภาครฐัดา้นการขาดงาน ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงาน ทีม่กีารเตบิโต

อย่างรวดเรว็ ทําใหพ้นักงานต้องปฏบิตัิงานทีเ่ยอะจนเกนิไป ต้องทํางานแข่งกบัเวลา และจํานวนพนักงานอาจมน้ีอย

เกนิกวา่ปรมิาณงานทีม่ซีึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Steer & Porter (1983: 425-450) ทีไ่ดส้รุปวา่ปจัจยัลกัษณะองคก์ร

เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัองคก์ร 

  1.3 ด้านความเสีย่งที่เกิดจากความสลบัซบัซ้อนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงาน

ภาครฐั ดา้นการขาดงานในระดบัปานกลาง เน่ืองจากความสลบัซบัซอ้นของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงานซึง่อาจมขี ัน้ตอน

มากมาย ทําให้ยากต่อการใช้งาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Shelden (1978) ความรู้สกึของผู้ปฏบิตัิงานที่มต่ีอ

องคก์ร เป็นการประเมนิองคก์ร ซึง่ทศันคตหิรอืความรูส้กึน้ี จะเป็นสิง่เชือ่มโยงระหวา่งบคุคลนัน้กบัองคก์รดว้ย 

  1.4 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั 

ดา้นการขาดงานในระดบัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการทํางาน เช่น อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก

ต่าง ๆ ทีเ่กดิความบกพร่อง ทําใหพ้นักงานเกดิความไม่คล่องตวัในการทํางาน ส่งผลใหพ้นักงานเกดิการขาดงานมาก

ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประณต เก้าสาํราญ (2548 : บทคดัย่อ) พบว่า ปจัจยัด้านการจูงใจและปจัจยัด้าน

สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน  

  1.5 ด้านความเสีย่งที่เกดิจากการขาดความรูค้วามสามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมองค์กรของ

หน่วยงานภาครฐั ดา้นการขาดงานในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการขาดความรู ้ความสามารถ ของพนักงานเอง ทําให้

พนักงานปฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมายได้ไม่เต็มที่/ไม่สําเรจ็ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของพรศกัดิ ์

ตระกลูชวีพานิตต ์(2541) ทีพ่บวา่ ปจัจยัดา้นลกัษณะงานในดา้นการใชค้วามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน มคีวาม

พงึพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัสงู  

 2. ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตัิงานและพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงานภาครฐั

ดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน การรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมองคก์รของ

หน่วยงานภาครฐัดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน ในระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะหร์ายดา้นเป็นดงัน้ี 
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  2.1 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากคุณภาพของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

องคก์รของหน่วยงานภาครฐัดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากหน่วยงานอาจมกีฎระเบยีบ

มากเกินไปในการปฏิบัติงาน ทําให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกไปทํางานที่อื่น ซึ่งสอดคล้องกบับทความของ

คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในองค์กร (COSO) กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน 

(operational risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการกาํกบัดแูลกจิการโดยขาดธรรมาภบิาล 

  2.2 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากอตัราการเจรญิเตบิโตของหน่วยงานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์ร

ของหน่วยงานภาครฐัดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน ในระดบัคอ่นขา้งตํ่า เน่ืองจากพนกังานอาจไดร้บัผลตอบแทนทีไ่ม่

คุม้ค่ากบัแรงงานทีใ่ชใ้นการทํางาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัขององัคณา โกสยีส์วสัดิ.์ 2534: 33 ;อา้งองิจาก March; 

&Mannari. 1977: 57-75) ได้ศึกษาปจัจัยที่ทําให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตลอดชีวิต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

สถานภาพขององคก์ร ความพงึพอใจในงาน โอกาสความกา้วหน้าในงาน เป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

  2.3 ด้านความเสีย่งที่เกิดจากความสลบัซบัซ้อนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมองค์กรของหน่วยงาน

ภาครฐั ดา้นการหมุนเวยีนเปลีย่นงาน ในระดบัค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากพนักงานอาจไดร้บัมอบหมายใหท้ํางานทีม่คีวาม

ยุ่งยากซบัซอ้นจนเกนิไป ทาํใหเ้กดิความตงึเครยีดในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา เหมะธร.2542 

ศกึษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายการผลติบรษิัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) คอื เรื่องของ

ทศันคตขิองแต่ละบุคคล พบว่า พนกังานทีม่คีวามรูส้กึทีด่ต่ีองาน ตําแหน่งงาน พฤตกิรรมการทํางานของพนักงานคน

นัน้จะดไีปดว้ย และขณะเดยีวกนัสาํหรบัพนกังานทีม่คีวามรูส้กึไมด่ต่ีองาน พฤตกิรรมการทาํงานของพนกังานคนนัน้จะลดลง 

  2.4 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั 

ด้านการหมุนเวยีนเปลี่ยนงาน ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากอาจมกีารแตกความสามคัคกีนัภายในหน่วยงาน ทําให้

พนักงานเกดิความเบื่อหน่าย ส่งผลให้พนักงานมกีารออกจากงาน สอดคล้องกบังานวจิยัของโสภา ทรพัย์มากอุดม 

(2553: 96-97) ศกึษาเรื่อง ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์รศกึษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย พบว่า 

ปจัจยัประสบการณ์ในการทํางาน ด้านทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความยดึมัน่

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติ 

  2.5 ดา้นความเสีย่งทีเ่กดิจากการขาดความรู้ ความสามารถ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมองค์กรของ

หน่วยงานภาครฐั ดา้นการหมนุเวยีนเปลีย่นงาน ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากพนกังานเกดิความคาดหวงัวา่หากลาออก

เพื่อไปศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ จะทําให้มคีวามกา้วหน้ามากกว่างานที่ทําอยู่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของปรยีาพร 

วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 145 - 152) ซึง่ไดก้ล่าวถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการทาํงานนัน้วา่ ลกัษณะของงานที่

มผีลต่อความรูส้กึพงึพอใจในการทาํงาน และเกดิความผกูพนัต่อองคก์าร กค็อืปจัจยัดา้นงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

 1. ควรมกีารวจิยัศกึษาเพิม่เตมิ โดยนําไปปรบัใชก้บัพนักงาน หรอืเจา้หน้าทีใ่นระดบัอื่น ๆ นอกเหนือจาก

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร ทีผู่ว้จิยัใชม้าเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อจะไดศ้กึษาถงึการรบัรูค้วามเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัเพื่อนํามา

เป็นขอ้มลูในการบรหิารงานของหน่วยงาน 

 2. ควรมกีารวจิยัเพิม่เตมิ ถงึตวัแปรอสิระรปูแบบอืน่ทีส่ามารถสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการทาํงานได ้หรอื

ทาํการศกึษาเพิม่ ถงึตวัแปรตามรปูแบบอืน่ อนัเป็นผลกระทบจากการรบัรูค้วามเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

 3. ควรมกีารวจิยัอยา่งต่อเน่ือง หากมรีปูแบบความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหม่ในแต่ละยุคสมยั เพื่อให้

ทราบถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในทุก ๆ ปี จะไดนํ้าผลการวจิยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปมา

ปรบัปรุงแกไ้ข 
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กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา ทีใ่หเ้กยีรตริบัเป็น

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์โดยใหค้าํปรกึษา ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัฉบบั

น้ีดว้ยความหว่งใย นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการจนสาํเรจ็ เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความ

กรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณา

ใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธต์รวจแบบสอบถาม และใหค้ําแนะนําถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อ

ปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิง่กบัผูว้จิยั 

 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความรู ้          

ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทกุทา่น ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุก

ท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณพนักงานของหน่วยงานภาครฐัแห่งหน่ึง ทุกท่านทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม พรอ้มทัง้

ความช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือในด้านขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่องานวจิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา 

และขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครวั ตลอดจนเพื่อนนิสติ และเพื่อนร่วมงาน ทุกคน ที่คอยห่วงใย ดูแลและคอย

ช่วยเหลอืทุก ๆ ดา้น รวมทัง้คอยใหก้าํลงัใจเสมอมา ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะ พยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี 

 สดุทา้ยน้ี คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบชูาแด่คุณบดิามารดา ครู

และอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ อบรมสัง่สอนและวางรากฐานแห่งการศกึษาแก่ผู้วจิยั หวงัว่า

งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และผูท้ีส่นใจ เกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมองคก์รของหน่วยงานภาครฐั เพื่อเป็นแนวทางในการทําวจิยัครัง้ต่อ ๆ ไป หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด 

ตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 

เอกสารอ้างอิง  
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