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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ของพนักงานบริษัทประกันวินาศ
ภัยแห่งหนึ่งในเขตกรุง เทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 370 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด หย่าร้าง อายุ 31-40 ปี มีระยะเวลาในการท างาน 2-5 ปี และมีเงินเดือน 
20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อายุ อัตราเงินเดือน แตกต่างกัน มีความความภักดีในองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยจูงใจ 
ได้แก่ ด้านการยอมรับ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสวัสดิการและเงินเดือน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ความภักดีในองค์กร 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the factors affecting the corporate loyalty of 
employees of a non-life insurance company in Bangkok Metropolis. The sample group was 370 
employees of a non-life insurance company in Bangkok Metropolis. The questionnaire had used to 
collect data. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and multiple regression analysis. The results found that most respondents were female, single/ 
divorced, aged 31- 40 years, working 2- 5 years, and paid 20,001- 30,000 baht. The results of the 
hypothesis testing found that respondents different in demographic characteristics such as age and 
salary rates had a significantly different loyalty in the organization at the level of 0.05.  The motivating 
factors, acceptance, success in work, the advancement in the position, responsibility, the nature of 
work performed had a significant effect on the loyalty in the organization at the statistical level of 0.05.  
The support factors, the colleagues, welfare and salary, and policy and management had a significant 
effect on loyalty in the organization at the statistical level of 0.05. 
 
Keywords: Motivating Factor, Support Factor, Loyalty 
 

บทน า 
ปัจจุบันการท าธุรกิจล้วนแล้วมีการปรับตัวให้ทันตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ  การค้นหาพนักงานที่มีความสามารถ

อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาพนักงานท่ีเก่งให้อยู่กับองค์กร อาจจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้
ค าพูดที่ว่า “คนเก่งอยู่ได้ไม่นาน” ไม่ได้หมายความว่า คนเก่งจะท างานอยู่กับองค์กรไม่ได้ เพราะมีปัญหาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะธรรมชาติของคนเก่งเอง ท่ีท าให้เขามักจะมองหาสิ่งใหม่ๆ เสมอ เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน
ความสามารถของพนักงานให้มีมากขึ้น ด้วยการย้ายที่ท างานไปเรื่อยๆ  แต่จะท าอย่างไรให้พนักงานที่เก่งเหล่านี้อยู่กับ
องค์กรให้ยาวนานยิ่งขึ้น หรืออยู่ตลอดไป ต้องยอมรับว่าพนักงานที่เก่ง ที่จะมีความภักดีต่อองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยาก 
ดังนั้นเมื่อมีคนเก่งที่เต็มไปด้วยความสามารถอยู่ในองค์กรแล้ว แม้ว่าจะมีจ านวนน้อยแต่องค์กรก็ไม่ควรมองข้าม ต้อง
รักษาคนท างานเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานมากท่ีสุด ทั้งนี้พนักงานมีส่วนส าคัญในขับเคลื่อนธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมต่างก็เป็น            
ตัวสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรทั้งสิ้น  

ผลส ารวจประจ าปีเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ประจ าปี 2560 (2017 General 
Industry Total Compensation Survey) ของ(วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน , 2560)(Willis Towers Watson) บริษัทที่
ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรกเกอร์ และโซลู ช่ันส์ช้ันน าระดับโลก พบว่าอัตราการลาออกของพนักงาน
โดยรวมในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 12 ในปี 2560 ซึ่งต่ ากว่าอัตราการลาออกของพนักงานทั่วท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่
อยู่ท่ีร้อยละ 15 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อย
ละ 18 และกลุ่มประกันชีวิต ร้อยละ 16 กลุ่มไฮเทคโนโลยี ร้อยละ 11 และกลุ่มบริหารสินทรัพย์ ร้อยละ 10 มีอัตราการ
ลาออกของพนักงานต่ าที่สุด  
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ส าหรับสาเหตุการลาออกของพนักงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความต้องการเงินเดือนท่ีสูงขึ้น โอกาสความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการ ซึ่งบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยรับรู้ถึงสาเหตุ
เหล่านี้เป็นอย่างดี องค์กรอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่จ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
ทางบริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสัน ประเทศไทย ใช้แนวทางแก้ปัญหาที่ท าได้เร็วมาช่วย เช่น การสร้างความต่างในการ
จ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพ และที่ส าคัญที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และ
เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมแก่เหล่าผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคนได้ดียิ่งขึ้น 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อหาแนวทางในการรักษาพนักงานที่นับว่าเป็นกลไกลส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความภักดีต่อ
องค์กรเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทียบความความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลาการท างาน อัตราเงินเดือน 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ท่ีส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยค้ าจุน ท่ีส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง 

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
    1.1 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการท างาน และอัตราเงินเดือน 
    1.2 ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับ ความส าเร็จในงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
ความรับผิดชอบ และลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
    1.3 ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและเงินเดือน                  
ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านสภาพการท างาน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความภักดีต่อองค์กร ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก และด้าน
การรับรู้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์            

แตกต่างกัน มีความภักดีในองค์กรแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในเขกรุงเทพมหานคร 
3.  ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์   
จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวประชากรศาสตร์ของ  ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวว่าแนวคิดทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ที่เป็นทฤษฎีในการใช้หลักของการเป็นเหตุและผล คือ พฤติกรรมในการแสดงออกต่างๆ ที่มนุษย์มีการ
แสดงออกข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งความเช่ือท่ีว่าคือ ความสามารถท่ีต่างกัน จะมีการแสดงออกทางด้าน
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน  

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยจูงใจ  
Herzberg Frederick (1971) ได้น าเสนอทฤษฎี Two-factor Theory or Motivator-hygiene Theory หรือ

เรียกว่า ทฤษฏีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ซึ่งเป็นทฤษฏีกล่าวถึงความพึงพอใจในการท างาน ประกอบไปด้วย 5 
ด้าน ได้แก ่

1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จและประสบความส าเรจ็ 
ตรงตามเวลา และเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  

2. การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นโดยทั่วไป รวมถึงการยกย่องชมเชยชมเชย 

3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ความน่าสนใจของงาน ว่างานนั้นเป็นงานท่ีจ าเจ น่าเบื่อหน่าย ท้า
ทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นงานท่ียากหรือง่ายเกินไป  

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับโอกาสงาน หรือการมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่มากไม่น้อยเกินไป  

5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น หรือ 
โอกาสในการเจริญเติบโตใน การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ  

แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยค  าจุน 
Herzberg Frederick (1971) กล่าวว่า ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factor) 

ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับความสัมพันธ์โดยอ้อมกับบุคคล เนื่องจากปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมของการ
ท างาน ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 

1. นโยบายและการบริหารงานขององค์กร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารงานขององค์กร การให้อ านาจแก่บุคคลในการให้ด าเนินงานได้ส าเร็จ รวมถึงการติดต่อสื่อสารในองค์กร 
เช่น นโยบาย ระบบข้ันตอนของหน่วยงาน กฎข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ไม่ซับซ้อน ชัดเจน และมีการแจ้งให้ท่ัวถึง  

2. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) หมายถึง ลักษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน 
ความยุติธรรมในการแบ่ง และสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน  

3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( Interpersonal Relationship with Peers) หมายถึง การแสดงถึง
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน สามารถปฏิบัติงาน เข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี  

4. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Interpersonal Relationship with Supervision) หมายถึง การแสดงถึง
สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน เข้าใจซึ่งกันและกัน  

5.ความสัมพันธ์กับลูกน้อง ( Interpersonal Relationship with Subordinators) หมายถึง การแสดงถึง
สมัพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน เข้าใจซึ่งกันและกัน  
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6. ต าแหน่งงาน (Status) หมายถึง ต าแหน่งนั้น ๆ จะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป เป็นต าแหน่งที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี รวมถึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญต่อองค์กร  

7. ความมั่นคงในการงานท างาน (Job Security) หมายถึง มั่นคงในกาท างาน ความยั่งยืน ความมั่นคง 
ภาพพจน์ ช่ือเสียงในการท างาน หรือขนาดขององค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

8. ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี จากผลการท างานหรือหน้าที่ของปฏิบัติงาน 
ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน 

9. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่ปฏิบัติงาน อาทิ ห้อง
ท างาน เสียง แสง อุณหภูมิ หารระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการท างาน  

10. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensations and Welfares) หมายถึง ผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับ
บุคคลส าหรับตอบแทนการปฏิบัติงานให้บริษัท ทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง  

แนวคิดและทฤษฎีความจงรักภักดีต่อองค์กร   
จากแนวคิดและทฤษฎีความจงรักภักดีต่อองค์กร ขะธิณยา หล้าสุวงษ์ (2545) กล่าวว่า ความภักดีต่อองค์กร 

หมายถึง การที่บุคคลมีความเต็มใจและพร้อมอุทิศตัวต่อองค์กร มีความผูกพัน มีความรู้สึกเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ภูมิใจในองค์กร  สนับสนุนองค์กร พร้อมต่อสู้ปกป้ององค์กรจากผู้ที่คิดต่อต้านหรือไม่เห็นด้วย รับรู้ถึงข้อดีองค์กร ไม่พูดถึง
องค์กรในทางที่ไม่ดี เป็นผู้มีความเช่ือถือและไว้วางใจ รวมถึงพร้อมที่จะช่วยเหลือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานอยู่ใน
บริษัทต่อไป  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่

ระดับปฏิบัติการ 1-4 จ านวน 3,042 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2563) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้การค านวณกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1967) ที่มีระดับความเช่ือมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% (กัลยา วาณิชย์บัญชา. 2549) ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่าง 354 ตัวอย่าง ผู้วิจัยส ารองขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 16 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นย า ในการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเป็นจ านวน 370 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนของกลุ่มตวัอย่างแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผล และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้ (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยจูงใจ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีในองค์กร (2) สถิติ
เชิงอนุมานใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความ
ถดถอย 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงพรรณนา 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด/หย่าร้าง อายุ 31-40 ปี โดยมีระยะเวลาในการ

ท างาน 2-5 ปี มีเงินเดือน 20,001-30,000 บาท  
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2. ผู้ตอบแบบสอบมีระดับปัจจัยแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า ด้านความส าเร็จในงาน อยู่ในระดับมาก มี ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงาน อยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และด้านการได้รับการยอมรับ อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่าด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ด้านสวัสดิการและ
เงินเดือน อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก และด้านผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้สึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ ด้านการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ผลการวิจัยเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการท างาน อัตราเงินเดือน 

แตกต่างกัน มีความภักดีในองค์กรแตกต่างกัน  
 

ตาราง 1 แสดงการทดสอบความแตกต่างความภกัดีในองค์กรจ าแนกตามอายุ ระยะเวลาในการ   ท างาน อัตรา
เงินเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทดสอบโดยใช้สถิติ   F-Test 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ความภักดีในองค์กร 

ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ 
F Sig. F Sig. F Sig. 

อาย ุ 3.430 .017 .658 .579 .324 .808 
ระยะเวลาในการท างาน   2.451 .063 1.393 .245 2.095 .100 
อัตราเงินเดือน 6.079 .000 1.099 .349 .938 .423 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งที่มีอายุและเงินเดือน

แตกต่างกัน มีความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก แตกต่างกัน ขณะที่ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกัน มี
ความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการได้รับการยอม ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งการงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรของพนักงานบริษัท
ประกันวินาศแห่งหนึ่ง 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สมาการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้านปัจจัยจูงใจ ต่อความภักดีใน
องค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 

ปัจจัยจูงใจ 
ความภักดีในองค์กร 

พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ 
B SE Sig. B SE Sig. B SE Sig. 

การได้รับการยอมรับ .062 .053 .243 .161* .053 .003 .085 .049 .083 
ความส าเร็จในงาน .333* .059 .000 .226* .059 .000 .180* .054 .001 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน .264* .060 .000 .296* .061 .000 .227* .056 .000 
ความรับผิดชอบ .059 .070 .399 .132 .070 .061 .398* .065 .000 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ .117* .056 .039 .127* .057 .026 .140* .052 .008 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอม ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านความรู้สึก ส าหรับ

ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน และ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ส่งผลต่อ
ความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ ในส่วนปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ 
ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านการรับรู้ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค  าจุน ได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและเงินเดือน ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน สภาพการท างาน ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานบริษัทประกันวินาศแห่งหนึ่ง 
 

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สมาการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้านปัจจัยค้ าจุน ต่อความภักดีใน
องค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิง ด้วยวิธี Enter 

ปัจจัยค  าจนุ 
ความภักดีในองค์กร 

พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ 
B SE Sig. B SE Sig B SE Sig. 

ผู้บังคับบัญชา -.049 .050 .322 .036 .050 .466 -.014 .046 .755 
เพื่อนร่วมงาน .303* .049 .000 .281* .049 .000 .204* .045 .000 
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
เงินเดือน 

.291* .062 .000 .296* .062 .000 .253* .057 .000 

นโยบายและการ
บริหารงาน 

.136* .068 .045 .197* .068 .004 .476* .063 .000 

สภาพการท างาน .024 .065 .716 .014 .065 .827 .011 .060 .861 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านสวัสดิการและเงินเดือน ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้  ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการท างาน อัตราเงินเดือน ที่

แตกต่างกัน มีความภักดีในองค์กรแตกต่างกัน  
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน 

เนื่องมาจาก ผู้ที่มีอายุน้อย ได้มีการปฏิบัติงานหรือสถานที่ท างานที่ยังไม่เป็นตามที่คาดหวัง จึงมองหาความท้าทายใหม่ๆ 
เพื่อความก้าวหน้า หรือเงินเดือนที่สูงข้ึน ซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ที่อายุมาก จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภักดีต่อองค์กร 
เช่น การปฏิบัติงานด้วยความรัก ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย จึงท าให้อายุแตกต่างกันมีความภักดีใน
องค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่า พนักงานที่มีอายุ และพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานกับองค์กรแตกต่างกัน มีความภักดีต่อองค์กร ด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านการรับรู้ และความภักดีต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินเดือนแตกต่างกันมีความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออกแตกต่างกัน 
เนื่องมาจาก เงินเดือนเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต หากเงินเดือนมีความเหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ เหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะท าให้เต็มใจในการปฏิบัติงาน มีความทุ่มเท อย่างเต็มที่ให้กับบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรรณี บุญเผ่า (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยค้ าจุนและปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
ธุรกิจเวชภัณฑ์ยารักษาโรคแหง่หนึ่ง พบว่า บุคลากรที่มีอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรธุรกจิ
เวชภัณฑ์ยารักษาโรคแห่งหนึ่ง ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจ ที่ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความ
รับรู้ ของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอบรับ ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านความรู้สึก เนื่องมาจาก อาจมีความ
ต้องการในเรื่องการยอมรับ ความไว้ใจในการท างานหรือเมื่อท างานส าเร็จได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อ น
ร่วมงาน เมื่อได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงานจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบแบถามรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ยินดีที่
จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมของบริษัท จนกระทั่งไม่คิดถึงการลาออกจากบริษัท จึงท าให้ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอบรับ 
ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านความรู้สึก ซึ่งสอดคล้องกับ ศจี ทวี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านด้านการ
ได้รับการยอบรับ มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(ส านักงานใหญ่) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในงานส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมที่แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้าน
ความรับรู้ เนื่องมาจาก ในการปฏิบัติงานมีการวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานที่คาดไม่ถึง เมื่อมีการวางแผน
แล้วสามารถปฏิบัติงานส าเร็จ ตามเวลา เป้าหมายที่บริษัทหรือผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ จึงท าให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ ความ
รัก ความทุ่มเทที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้กับบริษัท รวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท จนไม่คิดลาออก
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และท างานกับบริษัทจนถึงเกษียณ และความเชื่อมั่นในบริษัท ผู้บังคับบัญชา รวมถึงนโยบายการบริหารงานเป็นส่วนท าให้
เกิดความส าเร็จในงาน จึงท าให้ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก 
ด้านความรู้สึก ด้านความรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัฒนิตย์ ธัญวิริยโยธิน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยค ้าจุนและปัจจัยจูงใจ
ที่มีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ฤทธา จ ากัด พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน มีผลกับ
ความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้าน
ความรู้สึก ด้านความรับรู้ เนื่องมาจาก มีความคาดหวังเมื่อท างานกับบริษัทแล้วต้องมีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดย
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และพนักงานสามารถเลื่อนต าแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถท่ีปฏิบัติงาน ร่วมถึงองค์กรมีการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เช่น การศึกษา 
การพัฒนาฝึกอบรม ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้ บังคับบัญชามอบหมาย
อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ร่วมถึงนโยบาย
การบริหารงานยังท าให้เกิดความเช่ือมั่น ต่อผู้บังคับบัญชาและบริษัท จึงท าให้ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งานส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ  พรนิภา            
ชาติวิเศษ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า แรงจูงใจในการท างาน ทั้ง 2 ด้านได้แก่ 
ความต้องการด้านความสัมพันธ์และด้านความต้องการด้านความเจริญเติบโต มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านความรับรู้ เนื่องมาจาก การได้รับได้รับโอกาส
ในการปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงมีการตัดสินในการตัดสินใจและวิธีการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง ซึ่งงานที่ได้รับหมายหมาย อาจ
เป็นงานที่ส าคัญต่อหน่วยงานหรือบริษัท ท าให้รู้สึกถึงความมีตัวตนในบริษัท การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน พร้อมจะปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของบริษัทอยู่เสมอและมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทอีกด้วย จึง
ท าให้ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านความรู้สึก ด้านความรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศจี ทวี 
(2558) ได้ท าการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยจูงใจที่มีต่อความจงรักภักดีต่อองค์การและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง พบว่า อิทธิพลของปัจจัยจูงใจด้านความ
รับผิดชอบมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก 
ด้านความรับรู้ เนื่องมาจาก ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตรงกับความรู้ ความสามารถ และงานท่ีปฏิบัติมีความหน้าสนใจท าแล้ว
ไม่รู้สึกถึงความจ าเจ เป็นงานใหม่ๆ ท่ีท าให้เกิดความท้าทาย มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งท าให้ปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และทุ่มเท เต็มใจ ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ในขณะเดียวกัน
ผู้บังคับบัญชายังให้เสรีและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงท าให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รวมถึงมีความเช่ือมั่นในบริษัท 
พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ท าให้ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติส่งผลต่อความ
ภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ศจี ทวี (2558) ได้ท าการศึกษา
แรงจูงใจในด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กร ด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความ
รับรู้ ของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 

ปัจจัยค้ าจุนด้านเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความ
รับรู้ เนื่องมาจาก เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการท าได้ เมื่อพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมกันแล้วแล้ว จะท าให้รับฟังความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จ ท าให้รู้สึก
อยากอยู่ท างานกับบริษัทอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ มีความสุขในการท างานไม่คิดจะลาออกและท างานกับบริษัท
จนเกษียณ ท้ังนี้ยังมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจทั้งผู้บังคับบัญชาและบริษัท พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท 
จึงท าให้ปัจจัยค้ าจุนด้านเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความ
รับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชยันต์ ศรีวิจารณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติในการท างานที่มีผลต่อความภักดีในองค์กร 
กรณีศึกษา พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับ
ความเต็มใจในการทุมเทความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรความปรารถนาที่จะ
คงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร 

ปัจจัยค้ าจุนด้านสวัสดิการและเงินเดือนส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรมแสดงออก ด้านความรู้สึก 
ด้านความรับรู้ เนื่องมาจาก สวัสดิการและเงินเดือนเปน็ส่งท่ีพนักงานทุกคนคาดหวังจากองค์กร ไม่ว่าเป็นค่าตอบแทนจาก
การท างาน วันหยุดวันลา ค่ารักษาพยาบาล หรือการดูแลอื่นๆ ที่ทางบริษัทจัดสรรให้ หากบริษัทมีการมีการด าเนินการ
ตามความเหมาะสม จะท าให้พนักงานแสดงออกถึงความรัก ความทุ่มเท เช่ือมั่นและพร้อมปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงจะ
ปฏิบัติงานกับองค์กรจนเกษียณ จึงท าให้ปัจจัยค้ าจุนด้านเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อความภักดีในองค์กรด้านพฤติกรรม
แสดงออก ด้านความรู้สึก ด้านความรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ นิวัติ จันทราช (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของบุคลากรในธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย พบว่า ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ ส่งผลต่อความภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในธุรกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนา                 
การขายตรงไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมาก

ที่สุดคือ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาจึงควรท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึง
การได้รับการยอมและความไว้วางใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดีและมีความ
เชื่อมั่นไว้ใจในตัวผู้บังคับบัญชา 

2. จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมาก
ที่สุดคือ ความภูมิใจเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจึงควรมีการวางแผนงานเพือ่ป้องกันสิ่งที่คาด
ไม่ถึงรวมกันทุกครั้งเมื่อได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายลุลวงและเกิดความภาคภูมิใจ 

3. จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมากท่ีสุด
คือ การได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ ผู้บังบังคับชาจึงควรมีการมอบหมายงาน เมื่อมอบหมายงานแล้วควรให้
พนักงานสามารถเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือมีส่วนในการตัดสินใจงานนั้นๆ ร่วมถึงอาจเป็นงานที่ส าคัญและไม่เคย
ปฏิบัติงานนั้นมาก่อน เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะ ในการเรียนรู้งานใหม่ๆ 

4. จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมากท่ีสุด
คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดบรรยากาศที่ ดีในการ
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ท างาน บริษัทจึงควรการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ อาจจะเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆให้พนักงานได้ท าความรู้จักกันมากขึ้น 
ร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้พนักงาน 

5. จากผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมากที่สุดคือ บริษัทจึงควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายและการบริหารงานให้กับพนักงานทราบทุก
ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ และนโยบายควร
เป็นข้อก าหนดแนวทางในการท างานชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามแล้วเกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาบริษัทประกันวินาศภัยทั่วประเทศ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ

ความภักดีในองค์กร และสามารถน ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
2. ควรศึกษาปัจจัย ภาวะความเครียดในการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ที่คาดว่าจะส่งต่อความภักดีในองค์กร

เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนา และวางแผนในการด าเนินนโยบายของบริษัท 
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