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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั

องคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเท โดยความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารใชว้ิธีการวดัความสอดคลอ้ง 2 รูปแบบ คือ การวดัโดยออ้มผา่นองคป์ระกอบ 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและ
ความซ่ือสัตย์ การมุ่งเน้นบุคคล การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การใส่ใจในรายละเอียด และการได้รับ
ผลตอบแทน และการว ัดโดยตรง ก ลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ เป็นพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล                               
นพรัตนราชธานี จ านวน 378 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความสอดคล้องของ
ค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้ม 3) แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร
โดยตรง 4) แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ และ 5) แบบสอบถามความพยายามทุ่มเท                              
มีค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง .776 - .909   

ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการหาความสอดคล้องของ
ค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|D|) พบว่า 1) ความสอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 2) ความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกับองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเท และ 3) ความผูกพันต่อองค์การ                         
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างของความผูกพนัต่อ
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องคก์ารและความพยายามทุ่มเทระหวา่งพยาบาลท่ีมีอายแุละอายุงานแตกต่างกนั โดยพบวา่พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมและความพยายามทุ่มเทสูงกว่า
พยาบาลท่ีมีอายุระหว่าง 20-27 ปี และพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานในองค์การตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป               
มีคะแนนความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและความพยายามทุ่มเทสูงกวา่พยาบาลวชิาชีพท่ีมีอายงุาน
ในองคก์าร 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยคือ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีค่านิยมท่ี
สอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อช่วยเพิ่มความผูกพนัต่อองค์การอนัจะส่งผลต่อความ
พยายามทุ่มเทในการท างาน 
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ABSTRACT 
 
Title of Thesis The Relationship between Person-Organizational Value Fit, 

Organizational Commitment and Discretionary Effort  
of Professional Nurse 

Author  Mr. Absisis Harmi 
Degree  Master of Sciences  

(Human Resource and Organization Development) 
Year  2015 
 

 
 The purpose of this study aimed to test the effort among person-organizational values fit, 
organizational commitment and discretionary effort. The person-organizational values fit using              
2 methods to evaluate values fit are the indirect method consisted of 9 dimensions which were 
innovation, team orientation, valuing customers, employee development, valuing ethic and honesty, 
people orientation, result orientation, attention to detail and fair compensation and direct method. 
Data was collected from sample of 378 nurses in Nopparat Rajathanee Hospital. Set of five-level 
rating scales questionnaires, where Cronbach’s alpha coefficient was equal to .776 - .909, were used as 
a tool for collecting data.  

The results of this study using absolute difference of people value and organization value 
method revealed that: 1) Person-organizational values fit was positively related to organizational 
commitment; 2) Person-organizational values fit was not related to discretionary effort and 3) 
Organizational commitment was positively related to discretionary effort. In addition, this research 
found the difference of organizational commitment and discretionary effort between nurses’ ages 
and work experience indicating that nurses who were older than 49 years reported more of 
organizational commitment and discretionary effort as compared to those of nurses who were              
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20-27 years and nurses who have more than 10 years of work experiences reported more of organizational 
commitment and discretionary effort as compared to those of nurses who have 1-3 years of work 
experiences. 

The recommendations of this research could suggest that to increase organizational 
commitment should aim to improve the congruence between personal values and organization 
values continuously. 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีอนัเน่ืองมาจากความอนุเคราะห์และการสนบัสนุน
ของหลายฝ่าย โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ์ ดร. นนัทา สู้รักษา ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลา
ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มี                    
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รวมถึงเป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจและจุดประกายความคิดดา้นวิชาการและ
การด าเนินชีวติให้แก่ผูว้ิจยั รองศาสตราจารย ์ดร. บงัอร โสฬส ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร. เสกสรร ทองค าบรรจง กรรมการวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าและ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัผูว้จิยั 

ไม่เพียงแต่อาจารยผ์ูใ้หค้วามรู้ทางวชิาการเท่านั้น ความส าเร็จของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัเกิด
จากความรักและการสนับสนุนอย่างดีจากคุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก เพื่อนๆ ทุกคนท่ี
คอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจ คณาจารยส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่ผูว้ิจยั เจา้หน้าท่ีประจ า
คณะพฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กท่านท่ีกรุณาดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดมา รวมถึงผูบ้ริหาร 
เจา้หนา้ท่ีและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ขอ้มูลจนท าใหก้ารวจิยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

การวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู ้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณและระลึกถึงพระคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ตลอดจนเจา้ของเอกสารและงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้อา้งอิงทุกท่าน รวมถึงผูท่ี้มิได้กล่าวถึงในท่ีน้ีท่ีมี 
ส่วนช่วยใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

 
 

อบัซิซิส ฮามิ 
กรกฎาคม 2559 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและแนวคดิในกำรวจิัย 
  

หลายปีท่ีผ่านมาสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของไทยมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและได้สร้างแรงกดดนัให้องค์การหลายๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนตอ้ง
พฒันาเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ นอกเหนือจากปัจจยัภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงแล้วปัจจยัภายใน
โดยเฉพาะเร่ืองคนก็เป็นหน่ึงปัจจยัท่ีองคก์ารต่างๆ ทัว่โลกต่างประสบปัญหา (Dessler, 2000) ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรในการท างาน บุคลากรท่ีมีอยูข่าดประสิทธิภาพหรือแมแ้ต่การ
บริหารจัดการบุคลากรในองค์การซ่ึงนับว ันจะยิ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ให้สามารถ                           
อยูร่่วมกนัและสร้างผลงานท่ีดีใหก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การสร้างองค์การรวมทั้งสังคมท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนจึงเป็นความ
ปรารถนาสูงสุดท่ีทุกองคก์ารตอ้งการให้เกิดข้ึน หลายองคก์ารจึงให้ความส าคญั วางแผนและพฒันา
บุคลากรในองคก์ารอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (ผลิน ภู่จรูญ, 2551: 224) 
องค์การจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนสถานภาพการท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ขององค์การในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงหรือก าหนดลักษณะงาน                     
การพิจารณาเงินเดือนและค่าตอบแทน การก าหนดนโยบายและการบริหารงาน การสร้างบรรยากาศ
ในการท างานรวมทั้งการจดัทรัพยากรและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรมีสถานภาพและความเป็นอยู่ในการท างานท่ีดี (นพ ศรีบุญนาค, 2546: 48) นอกจากน้ีองค์การ
ทั้งหลายเช่ือว่าการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพยอ่มสามารถจูงใจสมาชิกของ
องคก์ารให้สร้างผลงานท่ีโดดเด่น เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบังาน
และองค์การอีกทั้ งย ังช่วยลดต้นทุนค่าใช้ จ่ายในการด าเนินงานอันจะส่งผลให้องค์การ                                 
มีความสามารถในการแข่งขนัหรือเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากข้ึน 

กระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรขององคก์ารส่วนใหญ่จะคดัเลือกสมาชิกองคก์ารโดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบังาน ขณะเดียวกนับุคลากรผูห้างานก็
พิจารณาลกัษณะงานท่ีมีความเหมาะสมกบัตนเองเช่นกนั (Schneider, 2001: 141) อยา่งไรก็ดีผูส้มคัรงาน
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มกัไม่ได้ค  านึงถึงมิติท่ีละเอียดซับซ้อนของความเป็นปัจเจกบุคคลซ่ึงมีความส าคญัยิ่งกว่าความรู้
ความสามารถหรือทกัษะของบุคคลนัน่คือ ความเหมาะสมระหวา่งบุคคลกบัองค์การ การพิจารณา
ถึงความเหมาะสมระหว่างบุคคลกบัองค์การทั้งสองฝ่ายจากปัจเจกบุคคลและองค์การต่างท าการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมกันเพียงใด ทั้ งน้ีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารหมายถึงการเขา้กนัไดร้ะหวา่งบุคคลกบัองคก์ารโดย
พิจารณาถึงคุณลกัษณะ ความเช่ือ ค่านิยม (O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991; Cable & Parsons, 
2001) เป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายองค์การ (Vancouver, Millsap & Peters, 1994) การท่ีค่านิยม
และเป้าหมายของบุคคลมีความสอดคล้องกบัองค์การท าให้เกิดผลดีในระยะยาว แต่หากขาดความ
สอดคล้องระหว่างกนัย่อมน าไปสู่ผลเสียหลายๆ เร่ือง เช่น เกิดผลเสียต่อรูปแบบการท างาน การ
ท างานเป็นทีมไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการเมืองและความขดัแยง้ในองคก์ารท่ีก่อให้เกิดความอึดอดั 
กดดนัและน ามาซ่ึงความลม้เหลวในการท างานของทั้งสองฝ่าย ดงันั้นการท่ีบุคลากรมีค่านิยมและ
เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารจะท าใหผ้ลลพัธ์ของงานมีประสิทธิภาพและตรงความตอ้งการของ
องคก์าร ส่วนบุคลากรก็มีความสุขในการท างานมีความตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์ารเพราะมีความ
พึงพอใจในงานมากข้ึนจึงยอมผูกพนัตนเองกบัองคก์ารมากข้ึน (Saks, 2004) มีความตอ้งการเรียนรู้
และพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถของตนเองมากข้ึน (Montgomery, 1996) และหากบุคคล
มีระดบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การมากเท่าไรก็จะยิ่งสร้างผลดีเก้ือหนุนระหวา่ง
กนัมากข้ึนเท่านั้น 

นกัวิชาการและนกัวิจยัหลายสถาบนัต่างสนใจศึกษาถึงความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคล
กบัองคก์าร (Person-Organizational Value Fit) และพบวา่มีงานวจิยัจ  านวนไม่นอ้ยท่ีไดท้  าการศึกษา
ถึงเร่ืองดงักล่าวและมีผลการศึกษาท่ีเห็นตรงกนัวา่ความสอดคลอ้งระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยม
องคก์ารสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตวับุคลากรและองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งมาก (Ostroff, 1993; Bretz & 
Judge, 1994) หากบุคลากรซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัองค์การจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดี ความผูกพนัต่อ
องค์การ (O’Reilly et al., 1991; Verquer, Beehr & Wagner, 2003; มลฤดี  ตันสุขานันท์ , 2550) ผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี (Westerman & Cyr, 2004; Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005; Davis, 2006; 
Seyed, 2014: 34) การตั้ งใจท างานอยู่กับองค์การ (Vandenberghe, 1999) การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์การ ความพึงพอใจในการท างาน (Kristof-Brown et al., 2005) การจดัการความเครียด ความตั้งใจใน
การลาออก (Hoffman & Woehr, 2006; Masood, 2012: 172; เหมือนดาว คุณณะ, 2549) ความส าเร็จใน
อาชีพ (Bretz & Judge, 1992) แรงจูงใจในการน าองคก์าร (Papavero, 2009) รวมไปถึงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Biswas & Bhatnagar, 2013; Kim, Aryee, Loi, & Kim, 2013; ประสิทธ์ิพร เก่งทอง, 
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2557: 51)  นอกจากน้ีการศึกษาของสมาคมการบริหารชาวอเมริกนั (Scott, 1993: 34) พบว่าค่านิยมของ
บุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมองค์การจะส่งผลดีต่อชีวิตส่วนตวัของบุคลากร บุคลากรมีการมอง
ชีวิตงานในแง่ดี มีความเครียดนอ้ยลง สามารถช่วยสร้างความเขา้ใจและความไวว้างใจของบุคลากร
ท่ีมีต่อองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี (Sekiguchi, 2007) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการสร้างผล
การปฏิบัติงานท่ีดีและน ามาถึงประสิทธิภาพและความส าเร็จขององค์การ จะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินงานขององคก์ารท่ีประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งพฒันาค่านิยมขององคก์ารให้มีความชดัเจน 
สร้างความตระหนกัรู้ ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมแก่สมาชิกในองคก์ารเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแนวทาง
ถึงการแสดงออกของทศันคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้มีทิศทางและตรงตามท่ีองค์การ
คาดหวงั 

ปัจจุบันองค์การหลายแห่งจึงพยายามท่ีจะสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมท่ี
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์การ แต่ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองยากเพราะกลุ่มคนท่ี
แตกต่างกนัยอ่มมีวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนัจึงท าใหค้่านิยมมีความแตกต่าง หลากหลายและเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ ค่านิยมองค์การจึงถูกก าหนดข้ึนจากความเช่ือและบรรทัดฐานขององค์การเพื่อเป็น
ตวัก าหนดคุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคลโดยแทรกซึมอยูใ่นกลุ่มคนหรือสมาชิกในองคก์าร 
มีการแสดงออกผ่านทางค าพูดและพฤติกรรมของสมาชิกองค์การแต่ละคน (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2549: 
11) ซ่ึงค่านิยมองคก์ารน้ีจะเผยใหเ้ห็นถึงชีวิตขององคก์ารท่ีประกอบข้ึนจากดา้นขององคก์ารและดา้น
ปัจเจกบุคคลท่ีก่อให้เกิดแบบแผนและวิถีชีวิตเฉพาะตวัขององค์การข้ึน (Denhardt & Dendardt, 2003) 
และองค์การ ใช้ค่านิยมเหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดแนวทางในการคิด การตดัสินใจและการปฏิบติัตน
ของสมาชิกในองคก์ารใหเ้ป็นไปตามท่ีองคก์ารคาดหวงั 

ดงันั้นความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การจึงเป็นเร่ืองท่ีหลายๆ องค์การเร่ิมให้
ความสนใจและพฒันาอยา่งจริงจงัโดยไดมี้ความพยายามสร้างและก าหนดค่านิยมองคก์ารใหเ้กิดข้ึน
อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรมและปรับใชใ้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารอยา่งหลากหลาย
ทั้งงานสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานรวมถึงการให้สวสัดิการและรางวลั
อ่ืนๆ เพื่อมุ่งหวงัว่าบุคลากรในองค์การจะมีพฤติกรรมตามท่ีองค์การคาดหวงั อย่างไรก็ตามแม ้             
ผลการศึกษาจะบ่งช้ีไปในแนวทางเดียวกนัวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารสามารถ
สร้างผลลพัธ์ท่ีดีใหก้บัองคก์าร แต่ก็พบวา่ยงัมีความหลากหลายและยากต่อการน าไปศึกษาในบริบท
หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละองค์การ อุตสาหกรรม ภูมิภาคหรือประเทศ และเม่ือ
พิจารณาการศึกษาเร่ืองความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารน้ีเฉพาะในประเทศไทยพบวา่
ยงัมีจ านวนน้อยมาก ไม่ เป็นท่ีแพร่หลายมากนักและยงัไม่ค่อยปรากฏงานวิจัยลักษณะน้ีท่ี
ท าการศึกษากบับริบทขององคก์ารในประเทศไทย ประกอบกบัความสนใจและความตอ้งการศึกษา



4 
 

ในเร่ืองดงักล่าวของผูว้จิยัจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ีวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทอยา่งไร เพื่อท่ีตอ้งการจะ
ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงตวัแปรดา้นความผูกพนัต่อ
องค์การเป็นตัวแปรท่ีสะท้อนถึงความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การ ส่วนตวัแปรด้านความพยายามทุ่มเทเป็นตวัแปรท่ีช้ีให้เห็นถึงความ
พยายามทุ่มเทของบุคลากรโดยสมัครใจท่ีสูงกว่าความต้องการขั้นต ่าตามเป้าหมายท่ีองค์การ
คาดหวงั  

การวิจัยคร้ังน้ีเน้นศึกษากับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี                   
ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีมีบทบาทส าคญัในการท างานบริการแก่ผูป่้วย 
ครอบครัวและชุมชนโดยมีความใกล้ชิดกับผูรั้บบริการเป็นอย่างมาก พยาบาลวิชาชีพจึงตอ้งมี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญและมีเจตคติท่ีดีต่องานพยาบาลเพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง (รวีวรรณ เล็กวิลยั, 2548) นอกจากน้ีจากผลการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 9 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศสมาชิกอาเซียนไดก้ าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัถึงเร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ
ให้สามารถไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไดอ้ยา่งเสรีและก าหนดใหพ้ยาบาลวิชาชีพ
เป็นหน่ึงในสาขาอาชีพท่ีไดรั้บประโยชน์จากเร่ืองดงักล่าว (กรมอาเซียน, 2554: 48) จึงถือไดว้า่พยาบาล
วชิาชีพเป็นกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวจิยัท่ีน่าสนใจและมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและภูมิภาคอาเซียนอยา่งยิง่ ทั้งน้ีผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์โดย
ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาค่านิยมและกระตุน้ส่งเสริมให้มีการพฒันาความสอดคลอ้ง
ของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดหวงัว่าน่าจะมีส่วน
ช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงใหอ้งคก์ารต่างๆ รวมถึงประเทศชาติไดไ้ม่มากก็นอ้ยไม่ทางใดก็ทางหน่ึง
และใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการศึกษาวจิยัอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  

การวจิยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเท 
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1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้จำกกำรวจิัย 
 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคาดวา่จะท าใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

1) ท าให้เขา้ใจความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การผ่านการวดัความสอดคลอ้ง
ของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้มและการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ
โดยตรงเพิ่มมากข้ึน 

2) ท าให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร ความ
ผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทท่ีสามารถน าไปเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการวิจยัใน
อนาคต 

3) ท าให้ได้ความรู้พื้นฐานทางวิชาการท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การและความพยายาม
ทุ่มเทใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

1.4  นิยำมเชิงปฏบิัติกำร 
  
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท าให้สามารถระบุความหมายและขอบเขต
ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร หมายถึง การที่บุคคลมีความคิด ความเช่ือ
หรือความรู้สึกนึกคิดในระดบัปัจเจกบุคคลตรงหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์การ โดย
ใชก้ารวดั 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1)  การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้ม หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลถึงค่านิยมหลกัขององค์การ 9 ดา้นโดยสอบถามค่านิยมส่วนบุคคลท่ีสะทอ้นมาจากค่านิยม
องคก์ารในอุดมคติท่ีบุคคลคาดหวงั (Preferred) กบัค่านิยมองค์การท่ีสะทอ้นมาจากค่านิยมองคก์ารท่ี
บุคคลรับรู้ (Perceived) ประกอบดว้ย 

(1) ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง การปรับปรุง พฒันารูปแบบหรือวิธีการท างาน
รวมทั้งการแกไ้ขปัญหา ผา่นการคิด ประยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ๆ รวมทั้งกลา้ลองท าในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย 

(2) การท างานเป็นทีม หมายถึง การรับรู้ของตนเองท่ีมีต่อการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกนัท่ีดี 
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(3) การมุ่งเน้นลูกคา้ หมายถึง การตระหนกั ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่ง
มอบสินค้าหรือให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส ร้างความพึงพอใ จและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ลูกคา้ 

(4) การพฒันาพนักงาน หมายถึง การสร้างและแสวงหาโอกาสในการพฒันา
ตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ ใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการพฒันาสายอาชีพ 

(5) การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์หมายถึง การยดึมัน่ในกฎระเบียบ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รักษาความลบัของผูอ่ื้นโดยไม่น ามาเปิดเผย ให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
แทจ้ริงและปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา 

(6) การมุ่งเนน้บุคคล หมายถึง การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งดี ไม่กา้วล่วงและเคารพสิทธิ
ระหวา่งกนั ช่วยเหลือและสนบัสนุนผูอ่ื้นใหมี้ศกัยภาพในการท างานท่ีสูงข้ึน 

(7) การมุ่งเน้นผลลพัธ์ หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายาม มุ่งมัน่ ตั้ งใจ
ท างานท่ีรับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการตั้งเป้าหมาย ก าหนดแผนงาน เพื่อน าไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

(8) การใส่ใจในรายละเอียด หมายถึง การแสดงออกถึงความใส่ใจในการท างาน 
มีความรอบคอบ ลงรายละเอียดในการปฏิบติังาน มุ่งเนน้ใหก้ารปฏิบติังานมีความถูกตอ้งแม่นย  า 

(9) การได้รับผลตอบแทน หมายถึง การตระหนัก และให้ความส าคัญกับ
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง มีความยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นระดบัเดียวกนัและ
จ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังานจริง 
 2)  การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลถึงความคลา้ยคลึงหรือสอดคลอ้งกนัของความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลกบัค่านิยมของ
องคก์าร ประเมินไดจ้ากการท าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัแปลและเรียบเรียง 
 การค านวณหาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
แบ่งเป็นการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้ม จ านวน 4 วิธี และการวดั
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรง จ านวน 1 วธีิ รวมจ านวนทั้งส้ิน 5 วธีิ ดงัน้ี 
 1)  วิธีท่ี 1 การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่าง 
(D) = ค่านิยมบุคคล – ค่านิยมองคก์าร 
 2)  วิธีท่ี 2 การวดัความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง
สัมบูรณ์ (|𝐷|)  = |ค่านิยมบุคคล − ค่านิยมองคก์าร| 
 การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ในวธีิท่ี 2 
ผลการค านวณจะพบวา่ 4 เป็นค่าสูงท่ีสุดซ่ึงหมายถึงไม่สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด (สอดคลอ้งกนันอ้ย
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ท่ีสุด) และพบว่า 0 เป็นค่าต ่าท่ีสุดซ่ึงหมายถึงไม่สอดคลอ้งกนัน้อยท่ีสุด (สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด) 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 
 
ตำรำงที ่1.1  ระดบัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 

ระดับควำมไม่สอดคล้องของค่ำนิยมบุคคลกบัองค์กำร คะแนน 
ไม่สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด (สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด) 0 
ไม่สอดคลอ้งกนันอ้ย 1 
ไม่สอดคลอ้งกนัปานกลาง 2 
ไม่สอดคลอ้งกนัมาก 3 
ไม่สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด (สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด) 4 

  
เม่ือไดค้ะแนนขา้งตน้แลว้จึงท าการแปลงคะแนนความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั

องค์การให้เป็นความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
แบบสอบถามอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นัน่คือ คะแนนสูงหมายความวา่มีความสอดคลอ้งกนัมาก 
และคะแนนต ่าหมายความว่ามีความสอดคล้องกนัน้อย ซ่ึงหลงัจากท าการแปลงคะแนนแลว้เรียก
วธีิการน้ีวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ ดงัตารางท่ี 1.2 
 
ตำรำงที ่1.2  การแปลงค่าความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 

ระดับควำมสอดคล้องของค่ำนิยมบุคคลกบัองค์กำร คะแนน 
สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 4 
สอดคลอ้งกนัมาก 3 
สอดคลอ้งกนัปานกลาง 2 
สอดคลอ้งกนันอ้ย 1 
สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด 0 

 
 3)  วิธีท่ี 3 การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่าง 

ก าลงัสอง (D2)  = (ค่านิยมบุคคล – ค่านิยมองคก์าร)2 
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 การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสองในวิธี             
ท่ี 3 ผลการค านวณจะท าใหไ้ดค้่าความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารเหมือนกบั
วิธีท่ี 2 โดยจะพบว่า 16 เป็นค่าสูงท่ีสุดซ่ึงหมายถึงไม่สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด (สอดคล้องกนัน้อย
ท่ีสุด) และพบว่า 0 เป็นค่าต ่าท่ีสุดซ่ึงหมายถึงไม่สอดคลอ้งกนัน้อยท่ีสุด (สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด) 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.3 
 
ตำรำงที ่1.3  ระดบัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 

ระดับควำมไม่สอดคล้องของค่ำนิยมบุคคลกบัองค์กำร คะแนน 
ไม่สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด (สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด) 0 
ไม่สอดคลอ้งกนันอ้ย 1 
ไม่สอดคลอ้งกนัปานกลาง 4 
ไม่สอดคลอ้งกนัมาก 9 
ไม่สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด (สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด) 16 

 
เม่ือไดค้ะแนนขา้งตน้แลว้จึงท าการแปลงคะแนนความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั

องค์การให้เป็นความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
แบบสอบถามอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นัน่คือ คะแนนสูงหมายความวา่มีความสอดคลอ้งกนัมาก 
และคะแนนต ่าหมายความว่ามีความสอดคล้องกนัน้อย ซ่ึงหลงัจากท าการแปลงคะแนนแลว้เรียก
วธีิการน้ีวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง ดงัตารางท่ี 1.4 
 
ตำรำงที ่1.4  การแปลงค่าความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 

ระดับควำมสอดคล้องของค่ำนิยมบุคคลกบัองค์กำร คะแนน 
สอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด 16 
สอดคลอ้งกนัมาก 9 
สอดคลอ้งกนัปานกลาง 4 
สอดคลอ้งกนันอ้ย 1 
สอดคลอ้งกนันอ้ยท่ีสุด 0 
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 4)  วิธีท่ี 4 การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยหาความสัมพนัธ์
ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร ค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 
 5)  วิธีท่ี 5 การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรง ค านวณจาก
การรับรู้ของบุคคลโดยตรงถึงความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
 ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง การรับรู้หรือความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ               
โดยแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือถึงความสนใจ ความตั้ งใจ เต็มใจท างาน มีความภาคภูมิใจและให ้                  
การสนบัสนุนเพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่    
  1)  ความผูกพันด้านความรู้สึก หมายถึง การแสดงออกของของพนักงานท่ีมีต่อ
องคก์ารมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท างานเพื่อองคก์าร มีความตั้งใจอยูก่บัองคก์ารและคิดวา่การลาออกจาก
องคก์ารเป็นเร่ืองยากท่ีจะท า 
  2)  ความผูกพนัด้านการคงอยู่ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกของพนักงานโดยรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความผกูพนัต่อองคก์าร และรู้สึกวา่ปัญหาขององคก์ารคือปัญหาของตวัเองดว้ย 
  3)  ความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
โดยมองว่าองคก์ารมีบุญคุณกบัตนเอง ดงันั้นจึงมอบความจงรักภกัดีให้แก่องคก์ารและจะรู้สึกผิด
หากตอ้งลาออกจากองคก์าร 
 การวดัความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถประเมินไดจ้ากการท าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัแปลและ
เรียบเรียงข้ึน หากคะแนนความผูกพนัต่อองคก์ารสูงหมายความวา่บุคคลมีความผูกพนักบัองคก์าร
มาก และหากคะแนนความผกูพนัต่อองคก์ารต ่าหมายความวา่บุคคลมีความผกูพนักบัองคก์ารนอ้ย 
 ความพยายามทุ่มเท หมายถึง การรับรู้ของพนกังานท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ตั้งใจ
ท างาน เสียสละและทุ่มเทเวลาให้กบังานเกินกวา่ความคาดหวงัของงานและองคก์ารโดยมุ่งหวงัให้
งานประสบความส าเร็จ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัแปลและเรียบเรียงข้ึน ทั้งน้ีคะแนนความ
พยายามทุ่มเทสูงหมายถึงบุคคลมีความพยายามทุ่มเทมาก และคะแนนความพยายามทุ่มเทต ่า
หมายถึงบุคคลมีความพยายามทุ่มเทนอ้ย 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร ความ
ผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวมขอ้มูล ทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ท าให้ไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาท่ีบ่งช้ีแนวโนม้ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้ง
ของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัตวัแปรตามคือ ความผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเท 

 
2.1 ค่านิยม 

2.1.1 ความหมายของค่านิยม 
2.1.2 แนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยม 

2.2 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2.2.1 ความหมายของความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2.2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2.2.3 การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2.2.4 ผลของความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 

2.3 ความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.3.1 ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
2.3.2 แนวความคิดเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร 
2.3.3 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

2.4 ความพยายามทุ่มเท 
2.4.1 ความหมายของความพยายามทุ่มเท 
2.4.2 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัความพยายามทุ่มเท 
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2.1  ค่านิยม 
 
 ค่านิยม (Value) เป็นเร่ืองท่ีคุน้หูและมีการศึกษาต่อเน่ืองยาวนานเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทิศทางในการด าเนินชีวิตของบุคคล องค์การ สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี                
มุ่งศึกษาถึงค่านิยมบุคคลและค่านิยมองคก์าร ดงันั้นผูว้ิจยัขอทบทวนรายละเอียดของค่านิยมทั้งสอง
โดยล าดบัดงัน้ี 
 
 2.1.1  ความหมายของค่านิยม 

ค่านิยมมีรากศพัทม์าจากค าวา่ Valor หมายถึง “แรง” ดงันั้นค่านิยมจึงเปรียบเสมือนแหล่งก าเนิด
ของแรงท่ีน าไปสู่การปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีหย ัง่รากฝังลึกทั้งในตวับุคคลและองคก์าร (ณัฐพงศ ์เกศมาริษ, 
2546: 32) โดยพจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2544: 411) ไดใ้ห้ความหมายของ
ค่านิยมหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการกระท าของตนเอง เป็น
ความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองในเร่ืองต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการแสดงออกถึง
พฤติกรรม (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546; รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548; Schwartz, 1992; Meglino 
& Ravlin, 1998) โดยมีช่วงเวลาในการสร้าง สั่งสมและฝังรากลึกจนยอมรับและยึดถือเป็นแนวทาง
ในการใชชี้วติ (วเิชียร วิทยอุดม, 2547: 47) การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมวา่ส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิดจึง
เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของคนๆ นั้น ค่านิยมจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อบุคคลทั้งด้านการ
แสดงพฤติกรรมและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของบุคลิกภาพ (วนัชยั มีชาติ, 2548: 61) บุคคลแต่ละ
คนจะมีค่านิยมของตนเองซ่ึงอาจจะแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกบัค่านิยมของผูอ่ื้นก็อาจมีความเป็นไป
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ทางสังคมท่ีท าให้ประสบการณ์ของ แต่ละคนผิดแผกแตกต่าง
หรือคลา้ยคลึงกนั (Krau, 1989)   

นอกจากน้ี สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(2545: 15) ไดนิ้ยามความหมายของค่านิยม คือ ความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือสังคมยอมรับร่วมกนั ยึดถือเป็นเคร่ืองตดัสินใจและก าหนดการกระท าของตนเอง ยอมรับ
ร่วมกนัวา่เป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่า ควรแก่การน าไปเป็นกรอบของการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของ
ตนเองและส่วนรวม ค่านิยมเป็นการแสดงออกในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ                
ผูป้ฏิบติั เพราะจะมีทั้งค่านิยมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กนัไปตามความตอ้งการของ
สังคมเน่ืองจากแต่ละสังคมจะมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ในท านองเดียวกนัส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ (2551) ให้ความหมายว่า ค่านิยมคือทัศนะของคนหรือสังคมท่ีมีต่อส่ิงของ 
ความคิดและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ 
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ค่านิยมเป็นความเช่ืออย่างหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะถาวร เช่ือวา่วิถีปฏิบติับางอย่างหรือเป้าหมายของชีวิต
บางอย่างนั้นเป็น ส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีชอบ น่ายกย่อง น่ากระท าหรือเห็นว่าถูกตอ้งและ
สมควรท่ีจะยึดถือหรือปฏิบติัมากกวา่วิถีปฏิบติัหรือเป้าหมายชีวิตอยา่งอ่ืน (สุนทรี โคมินและสนิท 
สมคัรการ, 2522; สมบติั มหารศและคณะ , 2540) เม่ือบุคคลพอใจหรือเห็นว่าค่านิยมในเร่ืองใด                   
มีคุณค่าจะยอมรับไวเ้ป็นความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองจนกว่าจะพบกบัค่านิยมใหม่ 
(Fraenkel, 1977) 

ความหมายดงักล่าวขา้งตน้ท าให้สามารถสรุปได้ว่าค่านิยมหมายถึง ความคิด ความเช่ือ
หรือความรู้สึกนึกคิดท่ีแต่ละบุคคลใช้เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตโดยมีส่วนช่วยก าหนดการ
กระท าและเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจของแต่ละบุคคล 

 
 2.1.2  แนวความคิดเกีย่วกบัค่านิยม  
 แนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยมได้มีการศึกษาและพูดถึงมาอย่างยาวนาน โดยนักวิชาการ
หลายท่านไดเ้สนอแนวความคิดในเร่ืองดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 แนวความคิดเก่ียวกบัค่านิยมในช่วงแรกเป็นแนวความคิดของ Allport (1960) ซ่ึงแบ่งค่านิยม
ออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1)  ค่ านิยมทางวิชาการหรือเชิงทฤษฎี  (Theoretical Values) เป็นค่านิยม ท่ี ให้
ความส าคญักบัการคน้หาขอ้เทจ็จริงโดยเนน้การวเิคราะห์และแสวงหาเหตุผลท่ีเป็นจริง 
 2)  ค่านิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นค่านิยมท่ีค านึงถึงประโยชน์และความ
คุม้ค่ารวมถึงการสะสมความมัง่คัง่ 
 3)  ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เป็นค่านิยมท่ีให้คุณค่าสูงสุดต่อการท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจ การผสมกลมกลืนของประสาทสัมผสั เช่น ความสวยงาม ศิลปะ ดนตรี เป็นตน้ 
 4)  ค่านิยมทางสังคม (Social Value) เป็นค่านิยมท่ีให้ คุณค่ากับความรักและ
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม เช่น บิดา มารดา เพื่อน ผูร่้วมงาน เป็นตน้ 
 5)  ค่านิยมทางการเมือง (Political Value) เป็นค่านิยมท่ีเนน้การไดม้าซ่ึงการมีอ านาจและ
อิทธิพล 
 6)  ค่านิยมทางศาสนา (Religious Value) เป็นค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือถือตามค าสั่ง
สอนในลทัธิศาสนาใดศาสนาหน่ึงอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากน้ียงัมีแนวความคิดของ Meglino & Ravlin (1960) ท่ีศึกษาและแบ่งค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท างานท่ีองคก์ารตอ้งการเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 1)  ความส าเร็จ (Achievement) คือ การท างานให้ลุล่วงไปด้วยดีโดยยึดหลกัว่าแม้
เป็นส่ิงท่ียากล าบากในชีวติก็จะตอ้งท าใหไ้ด ้
 2)  การช่วยเหลือและห่วงใยผู ้อ่ืน (Helping and Concern for Others) คือการให้
ความส าคญัต่อผูอ่ื้นและพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอเม่ือเขาตอ้งการ 
 3)  ความซ่ือสัตย ์(Honesty) คือ การยดึถือขอ้เทจ็จริงและกระท าส่ิงท่ีรู้สึกวา่ถูกตอ้ง 
 4)  ความยุติธรรม (Fairness) คือ การมีความเป็นกลางและกระท าส่ิงท่ียุติธรรม
ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ช่วงเวลาถัดมา Rokeach (1973) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับค่านิยมโดยได้แบ่งค่านิยม
ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย ค่านิยมปลายทาง (Terminal Values) และค่านิยมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ 
(Instrumental Values) โดยค่านิยมปลายทาง หมายถึง เป้าหมายของบุคคลท่ีต้องการจะประสบ
ความส าเร็จในระหว่างช่วงเวลาของชีวิต และค่านิยมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หมายถึง วิธีการท่ีจะน าไปสู่
ค่านิยมปลายทางของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงค่านิยมแต่ละประเภทมีรายละเอียดในตารางท่ี 2.1  
 
ตารางที ่2.1  ค่านิยมปลายทางและค่านิยมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือตามแนวคิดของ Rokeach 
 

ค่านิยมปลายทาง 
(Terminal Values) 

ค่านิยมทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือ 
(Instrumental Values) 

1. ตอ้งการความสุข 1. มีความสามารถ 
2. มีสติปัญญา 2. มีความทะเยอทะยาน 
3. มีชีวติท่ีต่ืนเตน้ 3. มีความสะอาด ประณีต 
4. มีชีวติท่ีปลอดภยั 4. มีความรับผดิชอบ 
5. ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 5. รู้จกัการขอโทษผูอ่ื้น 
6. ความเสมอภาค 6. มีความรักและอ่อนโยน 
7. มีชีวติท่ีมีความสุข 7. รู้จกัการควบคุมตนเอง มีวินยั 
8. มีชีวติท่ีสะดวกสบาย 8. เช่ือฟัง 
9. ประเทศชาติมีความมัน่คง 9. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
10. ครอบครัวมีความมัน่คง 10. มีความร่าเริง 
11. มีวฒิุภาวะดา้นความรัก 11. มีความสุภาพ 
12. ตอ้งการมิตรภาพท่ีแทจ้ริง 12. มีความซ่ือสัตย ์
13. การยกยอ่งนบัถือในตนเอง 13. ใจกวา้ง 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ค่านิยมปลายทาง 
(Terminal Values) 

ค่านิยมทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือ 
(Instrumental Values) 

14. ตอ้งการใหโ้ลกมีความสงบสุข 14. มีเหตุผล 
15. อิสระจากความขดัแยง้ภายใน 15. มีความกลา้หาญ 
16. ตอ้งการใหโ้ลกมีความสวยงาม 16. รู้จกัใหค้วามช่วยเหลือ 
17. ตอ้งการประสบความส าเร็จ 17. ใชส้ติปัญญา 
18. ตอ้งการใหส้ังคมยกยอ่ง นบัถือ ช่ืนชม 18. ไม่พึ่งพาผูอ่ื้น 

 
 อย่างไรก็ตามพบว่าแนวคิดดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ผูบ้ริหาร กลุ่มสมาชิกสหภาพแรงงาน กลุ่มกิจกรรม ซ่ึงคนในอาชีพเดียวกันหรือในสายงานท่ี
ใกล้เคียงกันมีแนวโน้มท่ีจะมีค่านิยมคล้ายกัน ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ขดัแยง้เม่ือกลุ่มต่างๆ ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ต่อมาไม่นาน สุนทรี โคมินและสนิท สมคัรถาวร (2522: 13-17) ได้กล่าวถึงลกัษณะของ
ค่านิยมไว ้3 ประการ ประกอบดว้ย 

 1)  ถ้าค่านิยมมีลักษณะคงท่ีและไม่มีการเปล่ียนแปลงเลยก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมี
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเรียกวา่ “การเปล่ียนแปลงทางสังคม” ในอีกแง่หน่ึงถา้ค่านิยมไม่มีลกัษณะ
คงท่ีเสียเลย การท่ีจะมีความต่อเน่ืองกนัของวฒันธรรมทางสังคมหรือบุคลิกภาพก็เป็นไปไม่ไดอี้ก
เช่นกนั ฉะนั้นไม่วา่จะตีค่านิยมไวใ้นแนวไหนก็ตาม ถา้หากว่าจะให้ไดผ้ลและมีความหมายอยา่ง
แท้จริงแล้วก็จะสามารถอธิบายได้ถึงลักษณะความยืนยงถาวรของค่านิยมได้เช่นเดียวกับ
ความสามารถท่ีจะเปล่ียนไดด้ว้ย ลกัษณะความยืนยงถาวร ความไม่เปล่ียนแปลงง่ายหรือความคงถ่ี
ของค่านิยมน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคลิกภาพของกลุ่มคนในสังคมหน่ึงแตกต่างไปจากกลุ่มคนในอีก
สังคมหน่ึง ซ่ึงท าใหล้กัษณะประจ ากลุ่มหรือประจ าชาติเกิดข้ึน 

 2)  ค่านิยมมีลกัษณะเปรียบเทียบความส าคญัซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ เม่ือเด็กเติบโต
ข้ึนและมีประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมมากข้ึนและมีโอกาสเห็นในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีประสบอยู่ไม่ไดมี้ค่านิยมเดียวอย่างท่ีพ่อแม่สอนไว ้แต่มีหลายค่านิยมท่ีรวมอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกนัและพบวา่มีคนให้ความส าคญัแก่ค่านิยมบางอยา่งมากกวา่ค่านิยมอีกอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพ่อแม่ไม่ไดส้ั่งสอนโดยตรง แต่เป็นส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้จากการกระท าท่ีเป็นบรรทดัฐานของ
คนในสังคม การเรียนรู้เช่นน้ีเม่ือเขาไดป้ระสบกบัค่านิยมท่ีไม่สอดคลอ้งกนัและตอ้งตดัสินใจเลือก
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ค่านิยมอนัใดอนัหน่ึง เขาก็จะเลือกตามส่ิงท่ีเขาได้เห็นมา ด้วยเหตุน้ีเขาได้จดัล าดับค่านิยมตาม
ความส าคญัท่ีตนรู้สึกโดยอตัโนมติั ซ่ึงท าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งบุคคล แต่มกัจะไม่แตกต่างไป
จากกลุ่มมากนกั หมายความวา่ ระดบัค่านิยมของเขามีส่วนสะทอ้นภาพของวฒันธรรมกลุ่มท่ีเขาอยู ่

 3)  ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความเช่ือ ค่านิยมเป็นความเช่ือท่ีมีทิศทาง และเป้าหมายของ
การกระท า เป็นความเช่ือท่ีใช้เป็นรากฐานส าหรับการเลือกปฏิบัติตามท่ีตนชอบ ทั้ งน้ีความเช่ือ            
ดงักล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความระลึกรู้ (Cognitive) 
กล่าวคือ บุคคลหน่ึงรู้ในทางท่ีถูกของการปฏิบติังาน หรืออยูใ่นเป้าหมายท่ีถูกตอ้งในชีวิตของเขาท่ี
พยายามใฝ่หา 2) ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความรู้สัมพนัธ์ (Affective) คือ บุคคลนั้นมีอารมณ์อ่อนไหว
เก่ียวกบัค่านิยมนั้น กล่าวคือ ชอบค่านิยมนั้นหรือเกลียดไปเลย เห็นดว้ยและสนบัสนุนหรือไม่เห็น
ดว้ยและคดัคา้นค่านิยมนั้น และ 3) ค่านิยมมีลกัษณะเป็นองคป์ระกอบของพฤติกรรม (Behavioral) 
อยูใ่นความหมายท่ีวา่เป็นตวัแทรกซอ้นท่ีน าไปสู่พฤติกรรม เม่ือถูกกระตุน้ใหเ้กิดมีการกระท าข้ึน 
 นอกจากน้ี Meglino, Ravlin & Adkins (1989) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารซ่ึงเป็นความขดัแยง้ของคนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัมี 4 ดา้น คือ 
 1)  ความตั้งใจท้าทายกฎระเบียบ (Defiance to Authority) เป็นค่านิยมท่ีตอ้งการท้าทาย
กฎระเบียบ เพื่อใหส้ามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ยอมรับกฎระเบียบเดิม 
 2)  ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อสร้างความรับผิดชอบและใช้ความรู้
ความสามารถของตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
 3)  งานบริการเป็นค่านิยมท่ีตอ้งการจะบริการสังคมและพฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 4)  การแกไ้ขปัญหาสังคม โดยการให้มืออาชีพเขา้มาท างานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ท างานท่ีถูกตอ้งและรับผดิชอบต่อสังคมมิใช่ท าไปโดยไม่มีความหมาย 
 Posner & Warren (1996: 276-287) ได้ศึกษาค่านิยมทางการบริหารงานของ นักบริหาร
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเปรียบเทียบค่านิยมทางการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่ง
หาความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องกันของนักบริหารทั้ งสองภาค พบว่าค่านิยมของนัก
บริหารภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกนัมากกว่าท่ีจะเหมือนกนัได้ และได้แบ่งประเภท
ค่านิยมทางการบริหารงานออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 1)  ค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายขององค์การ ได้แก่ การมีผลิตภาพสูง การมีคุณธรรมสูง 
ความมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล การมีภาวะผูน้ าองคก์าร การเจริญเติบโตขององคก์าร ความ
มีเสถียรภาพขององค์การ ค่านิยมขององค์การต่อชุมชน การบริการต่อสาธารณะ การค านึงถึง
คุณภาพ การบริการลูกคา้และการมีนวตักรรม 
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 2)  ค่านิยมดา้นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์าร ประกอบดว้ยค่านิยมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ 
ผูบ้ริหารองค์การ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือลูกจา้ง ผูท้  างานร่วมกนั ผูร่้วมงาน นักเทคนิค นักวิชาการ 
เจา้นายตวัเอง เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมาจากการเลือกตั้ง ขา้ราชการและคนทัว่ไป 
 3)  ค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะบุคคลประกอบดว้ยค่านิยมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถ ความทะเยอทะยาน ความมีทกัษะ ความร่วมมือ การบรรลุความส าเร็จ ความคิด
สร้างสรรค ์ความส าเร็จ ความจงรักภกัดี ความยดืหยุน่และการแข่งขนั 
 ส่วนของ Schemerhorn, Hunt & Osbern (2003: 112) ได้ศึกษาเร่ืองค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท างานและไดแ้ยกค่านิยมออกเป็น 2 ชุด คือ 
  1)  ค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายในการท างานหรือค่านิยมจุดหมายปลายทางไดแ้ก่ การมี
ชีวติท่ีมีความสะดวกสบาย การมีความรู้สึกละเอียดอ่อน การประสบผลส าเร็จ การมีความมัน่คงใน
ชีวติครอบครัว การมีชีวติท่ีสมบูรณ์แบบ การมีความเคารพตนเอง และการมีสติปัญญา 
  2)  ค่านิยมท่ี เป็นแนวทางไปสู่ เป้ าหมายหรือค่านิยมวิถีปฏิบัติ  ได้แก่  ความ
ทะเยอทะยาน ความกลา้หาญ ความซ่ือสัตย ์การมีจิตใจท่ีสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้การมีความเป็น
อิสระ และการมีมโนคติท่ีดี  
 การทบทวนแนวคิดค่านิยมข้างต้นท าให้เห็นว่าค่านิยมมีความเก่ียวเน่ืองกับคน สังคม 
องค์การ การเมือง ศาสนาหรือแมแ้ต่วฒันธรรม ค่านิยมเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา
โดยข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ของแต่ละยุคสมยัเน่ืองจากบุคคลไดรั้บความเช่ือหรือความรู้เร่ืองเดียวกนัใน
ช่วงเวลาท่ีต่างกนัจึงมีค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะเห็นว่าค่านิยมในช่วงแรกจะมีความแตกต่างกบั
ค่านิยมในยุคปัจจุบนั ทั้ งน้ีการศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัของค่านิยมโดยเน้นท่ีค่านิยมของบุคคลกบัค่านิยมของ
องคก์าร 
 

2.2  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
 
 การศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร (Person-Organizational Value Fit) 
เร่ิมท่ีเป็นสนใจในหมู่นกัวิชาการและมีการศึกษาเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึง
รายละเอียดของความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยล าดบัดงัน้ี 
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2.2.1  ความหมายของความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารเป็นหน่ึงรูปแบบของความสอดคลอ้งระหวา่ง
บุคคลกบัองค์การซ่ึงเกิดจากความเหมาะสมและเขา้กนัได้ของบุคคลในเร่ืองค่านิยม ความชอบ 
ความสนใจ ความตอ้งการ ความเช่ือ ทศันคติและเป้าหมายท่ีสอดคล้องตรงกบัคุณลกัษณะของ
องค์การในเร่ืองค่านิยม สภาพแวดลอ้มในการท างาน บรรทดัฐาน เป้าหมายและบรรยากาศใน
การท างาน (เหมือนดาว คุณณะ, 2549: 16; Bowen, Ledford & Nathan, 1991; Shin, 2004) อยา่งไร
ก็ตามหากพิจารณาเฉพาะความหมายของความสอดคล้องท่ีเก่ียวข้องกับค่านิยมพบว่าความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การเป็นความเหมือนหรือความคล้ายกนัระหว่างค่านิยมของ
บุคคลกับค่ านิ ยมขององค์การ  (O’Reilly et al., 1991; Lamm, Gordon & Purser, 2010) ความ
สอดคลอ้งดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลและองคก์ารมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการตอบสนอง
ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงจะท าให้เกิดการขดัเกลาทางสังคมระหวา่งกนัข้ึน (Fogarty, 1992) ความสอดคลอ้งน้ีจะ
เป็นตวัผลกัดนัให้บุคลิกภาพส่วนบุคคลและลกัษณะขององค์การกลมกลืนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั (Kristof, 1996) 

นอกจากน้ี Vogel & Feldman (2009) ระบุวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
คือ การท่ีบุคคลมีการรับรู้ถึงความคิด ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์าร ความสอดคลอ้งท่ี
เกิดข้ึนน้ีจะเป็นความรู้สึกทางด้านบวกท่ีบุคคลมีต่อองค์การและสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานใหเ้กิดแก่บุคคลได ้โดยเกิดข้ึนจากการจดัหาส่ิงต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
และองค์การ หรืออาจเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายท่ีมีคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีใกล้เคียงกนั
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การข้ึน ในส่วนของ Cable & Judge 
(1996) ไดใ้ห้ความหมายของความสอดคลอ้งของค่านิยมระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารคือการวดัความ
เหมาะสมระหว่างบุคคลกับองค์การท่ีสังกัด เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การท่ี                              
เติมเต็มระหว่างกนั (Tepeci, 2001; Verquer et al., 2003) โดยมีค่านิยมเป็นตวักลางในการวดัความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร (Jung, Namkung & Yoon, 2010) 

การประมวลเอกสารขา้งตน้ท าให้สรุปได้ว่า ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การหมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดในระดบัปัจเจก
บุคคลท่ีคล้ายคลึงหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์การ 
 
 2.2.2  แนวความคิดเกีย่วกบัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
 การคน้ควา้และทบทวนเอกสารงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูว้ิจยัทราบวา่แนวความคิด
เก่ียวกบัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การส่วนใหญ่นักวิจยัและนักวิชาการจะนิยม               
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อา้งถึงแนวความคิดของ Kristof (1996) และใช้แนวความคิดน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั 
โดยแนวคิดน้ีได้เสนอแผนผงัความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การ เพื ่ออธิบายความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การซ่ึงระบุว่าความสอดคลอ้งแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) 
หรือลูกศร a ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะพื้นฐานของบุคคล
กับคุณลักษณะพื้นฐานขององค์การ โดยคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลนั้ นจะประกอบด้วย
บุคลิกภาพ ค่านิยม เป้าหมาย และทศันคติ ในขณะท่ีคุณลกัษณะพื้นฐานขององคก์ารประกอบดว้ย
วฒันธรรม บรรยากาศองค์การ ค่านิยม เป้าหมาย และบรรทดัฐาน หากคุณลกัษณะพื้นฐานของ
บุคคลกับคุณลักษณะพื้นฐานขององค์การมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันจะท าให้เกิดความ
สอดคล้องแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) น้ี ข้ึน นอกจากน้ีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การสามารถอธิบายได้จากการให้และความต้องการ (Demand & Supply) ในข้อตกลงหรือสัญญา
ระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยการให้และความต้องการ (Demand & Supply) จะได้รับอิทธิพลจาก
คุณลกัษณะพื้นฐานจากบุคคลกบัองคก์าร ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 ดว้ยลูกศรเส้นประ โดยปัจจยัท่ีองคก์าร
ให้กบัพนกังานไดแ้ก่ ทรัพยากรทางการเงิน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและจิตใจ รวมถึงโอกาสใน
งานและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ตรงกบัความตอ้งการของบุคคลดงัแสดงดว้ยลูกศร b ซ่ึงจะท าให้
เกิดความสอดคลอ้งในส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการและปัจจยัท่ีองคก์ารให้ (Need-Supplies Fit) และเม่ือความ
ตอ้งการขององคก์ารไดรั้บการตอบสนองในเร่ืองเวลา ความพยายาม ความมุ่งมัน่ ความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถก็จะท าให้เกิดความสอดคลอ้งในรูปแบบความตอ้งการขององคก์ารกบัความสามารถ
ของพนกังาน (Demands-Abilities Fit) ดงัแสดงดว้ยลูกศร c ซ่ึงความสอดคลอ้งในรูปแบบท่ีแสดง
ด้วยลูกศร b และลูกศร c คือความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก (Complementary Fit)                     
ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  แผนผงัแนวความคิดความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร 
แหล่งทีม่า: Kristof, 1996: 4. 

 
แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ท าให้สรุปไดว้า่ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารสามารถ

เกิดข้ึนไดใ้น 3 ลกัษณะ 
 1)  ความสอดคลอ้งแบบองค์ประกอบหลกั (Complementary Fit) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือ

องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายได้ กล่าวคือ องค์การมีหรือสนับสนุนส่ิงท่ี
บุคคลตอ้งการไดห้รือบุคคลมีหรือใหส่ิ้งท่ีองคก์ารตอ้งการได ้

 2)  ความสอดคล้องแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) จะเกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลและ
องคก์ารมีคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีคลา้ยคลึงกนัไดแ้ก่ ค่านิยม เป้าหมาย บุคลิกลกัษณะ เป็นตน้ 

 3)  เกิดข้ึนทั้งความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลกั (Complementary Fit) และความ
สอดคลอ้งแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) ร่วมกนั 

อย่างไรก็ตามแนวความคิดเร่ืองความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การยงัคงเป็นท่ี
ถกเถียงในหมู่นกัวิชาการถึงการวดัความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองค์การว่าการวดัแบบใดจะ
สามารถวดัความสอดคล้องได้ดีท่ีสุด ทั้ งน้ี Kristof-Brown et al. (2005) ระบุว่าการวดัความสอดคล้อง
ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารแบบองคป์ระกอบหลกั (Complementary Fit) น่าจะเป็นวธีิท่ีน่าเช่ือถือกวา่
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การวดัความสอดคลอ้งแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) แต่แนวคิดน้ีก็ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์เป็นท่ี
แน่ชัด ซ่ึงแตกต่างกบั Cable & Edwards (2004) ท่ีเห็นว่าความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก 
(Complementary Fit) และความสอดคล้องแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) ต่างเป็นตัวท่ีสร้าง
ผลลัพ ธ์ถึงทัศนคติของบุคคลได้ทั้ งสอง แต่อย่างไรก็ตามความสอดคล้องแบบส่งเส ริม 
(Supplementary Fit) น่าจะเป็นวิธีการวดัท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวดัความสอดคลอ้งระหว่างบุคคล
กบัองค์การ (Chatman, 1989: 339; Karakurum, 2005: 86; Piasentin, 2007: 121) เน่ืองจากความสอดคล้อง
ระหวา่งบุคคลกบัองค์การในรูปแบบความสอดคลอ้งแบบส่งเสริม (Supplementary Fit) เป็นความ
สอดคลอ้งท่ีมีลกัษะคลา้ยคลึงและเก่ียวขอ้งเชิงลึกกบัคนและสภาพแวดลอ้มในการท างานมากกว่า
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก (Harrison, 2007; Edwards & Shipp, 2007) จึงสามารถท านาย
บุคลิกและทศันคติของบุคคลไดแ้ม่นย  ากวา่ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
ความผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความ
สอดคล้องของค่านิยมระหว่างบุคคลกับองค์การในรูปแบบความสอดคล้องแบบส่งเสริม 
(Supplementary Fit) โดยศึกษาความเหมือนหรือความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยม
ขององคก์าร 

 
2.2.3  การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การในช่วงท่ีผ่านมานิยมใช้การวดั                      

เชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจบริบท ความเป็นไปและ
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย อย่างไรก็ตามพบว่าการวดัเชิงคุณภาพมกัไดผ้ลการศึกษาท่ีไม่ตรง
ความเป็นจริงเน่ืองจากผูใ้ห้สัมภาษณ์มีแนวโน้มท่ีจะให้ข้อมูลเชิงบวกเกินกว่าสภาพท่ีเป็นจริงใน
ปัจจุบนั (Smircich, 1983) จึงท าให้การวดัเชิงปริมาณถูกน ามาใช้เพื่อช่วยลดความผิดเพี้ ยนของขอ้มูลท่ี
อาจเกิดจากอคติของผู ้สัมภาษณ์และผู ้ให้สัมภาษณ์  โดยนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้การว ัด                         
เชิงปริมาณศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การเน่ืองจากสามารถน าผลของการวดั
ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย มีความสะดวกถูกต้องแม่นย  าและท าได้เร็วกว่าการวดัเชิง
คุณภาพ (Cooke & Rousseau, 1988) 

นกัวิจยัหลายท่านไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือศึกษาการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมไว้
ค่อนข้างมาก (Tepeci, 2001) ได้แก่ 1) the Organizational Culture Profile หรือ OCP สร้างข้ึนโดย 
O'Reilly et al. (1991) 2) the Comparative Emphasis Scale ส ร้ าง ข้ึ น โดย Meglino et al. (1989) และ               
3) the Organizational Values Congruence Scale สร้างข้ึนโดย Enz (1988) ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีวดัการ
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รับรู้ของบุคคลถึงค่านิยมองคก์ารในปัจจุบนักบัค่านิยมองคก์ารในอุดมคติท่ีบุคคลตอ้งการ โดยแบบ
วดั Organizational Culture Profile หรือ OCP เป็นแบบวดัท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่นิยมใช้เน่ืองจากมี
ความถูกตอ้งแม่นย  าและใหผ้ลการศึกษาท่ีเท่ียงตรงมากท่ีสุด แบบวดัน้ีประกอบดว้ยค่านิยมองคก์าร                  
7 ดา้น และมีขอ้ค าถาม 54 ขอ้ อย่างไรก็ตามแมแ้บบวดั Organizational Culture Profile จะสามารถ
วดัค่านิยมไดอ้ย่างแม่นย  าและเป็นท่ีนิยมใช้แต่ก็พบว่าองคป์ระกอบของค่านิยม 7 ดา้นท่ีก าหนดไว้
ค่อนข้างล้าสมยัและไม่เพียงพอต่อการใช้ศึกษาค่านิยมขององค์การในปัจจุบนั (Vandenderghe, 
1999) ท าให้นักวิจยัต้องพฒันาและระบุองค์ประกอบของค่านิยมในด้านต่างๆ ท่ีตอ้งการศึกษา
เพิ่มเติม โดย Tepeci (2001) ไดศึ้กษาพฒันาองคป์ระกอบและขอ้ค าถามของค่านิยมเพิ่มเติมจาก แบบวดั 
Organizational Culture Profile เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือศึกษาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ
ท าให้ไดแ้บบวดัท่ีมีองคป์ระกอบของค่านิยมองคก์าร 9 ดา้น ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็น
ทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ การมุ่งเน้นบุคคล การ
มุ่งเนน้ผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียดและการไดรั้บผลตอบแทน ซ่ึงมีค าถามรวมทั้งหมด 36 ขอ้ 
 นอกจากน้ี Kristof-Brown at el., (2005) ไดศึ้กษาและพฒันาแนวคิดการวดัความสอดคลอ้ง
ของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยระบุวา่มี 2 แนวทาง 
 1)  การวดัความสอดคลอ้งโดยตรง (Direct Measurement) เป็นการวดัความสอดคลอ้งท่ี
ท าการสอบถามบุคคลโดยตรงถึงการรับรู้ความสอดคลอ้งของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การว่า
ตนเองอยู่ในระดบัใด โดยบุคคลตอ้งท าการประเมินตนเองถึงความสอดคลอ้งน้ีและระบุลงในขอ้
ค าถาม ตวัอยา่งเช่น ฉนัรู้สึกวา่ค่านิยมส่วนตวัของฉนัมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร เป็น
ตน้ (Cable & Judge, 1996)  อยา่งไรก็ตามนกัวชิาการไดว้ิพากษว์จิารณ์ถึงการวดัประเภทน้ีวา่อาจท า
ให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีไม่เท่ียงตรงแม่นย  า เน่ืองจากพบวา่ผูป้ระเมินมกัขาดความรู้ความเขา้ใจในมิติ
และความหมายของค่านิยมองคก์ารท่ีแทจ้ริงจึงท าใหเ้กิดการประเมินคลาดเคล่ือนและผูป้ระเมินอาจ
มีความล าเอียง ตอบเขา้ขา้งตนเองมากเกินความเป็นจริง (Edwards, 2008) 
 2)  การวดัความสอดคล้องโดยอ้อม (Indirect Measurement) เป็นการวดัความไม่
สอดคลอ้งของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การแบบเปรียบเทียบกนั ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนักวิชาการ
และนักวิจยัส่วนใหญ่นิยมใช้ (Cable & Judge, 1996; O’Reilly et al., 1991) การวดัความสอดคล้องโดย
ออ้มน้ีจะท าการแยกวดัค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารออกจากกนั แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 1) การ
วดัความสอดคล้องแบบจิตวิสัย (Subjective Fit) เป็นการวดัความไม่สอดคล้องของค่านิยมระหว่าง
บุคคลกบัองค์การตามท่ีบุคคลรับรู้ โดยท าการวดัจากบุคคลคนเดียวกัน แต่แยกถามในลักษณะ
เปรียบเทียบระหว่างตามสภาพท่ีเป็นจริงกบัสภาพท่ีบุคคลตอ้งการ และ 2) การวดัความสอดคล้อง
แบบวตัถุวิสัย (Objective Fit) เป็นการวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารท่ีท า
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การวดัจากหลายๆ แหล่ง โดยสอบถามในลกัษณะเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงตาม
การรับรู้ของบุคคลกบัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น มุมมองผูบ้ริหารหรือค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากพนกังานคน
อ่ืนทั้งหมด เป็นตน้  
 กรณีท่ีนักวิจยัเลือกใช้วิธีการวดัความสอดคล้องโดยตรง (Direct Measure) เป็นแนวทางใน
การศึกษาจะสร้างความสะดวกต่อนักวิจยัโดยสามารถน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามไปใช้
วิเคราะห์ผลถึงส่วนอ่ืนๆ ถดัไปไดท้นัที แต่หากนกัวิจยัเลือกใช้วิธีการวดัความสอดคลอ้งโดยออ้ม 
(Indirect Measurement) นักวิจยัตอ้งท าการค านวณหาค่าไม่ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การก่อนจึงจะสามารถน าผลดังกล่าวไปใช้ศึกษาในส่วนถัดไป ซ่ึงการวดัความสอดคล้อง               
โดยออ้มมีวธีิการค านวณ 4 วธีิ (Tepeci, 2001) 

วิธีท่ี 1 การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ โดยเป็นการหาค่าความไม่
สอดคลอ้งของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การผ่านการค านวณความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีบุคคล
รับรู้ (Perceived) กบัสภาพท่ีบุคคลคาดหวงั (Preferred) ท่ีมีต่อค่านิยมองคก์าร โดยค านวณจาก 1) การหา
ผลต่างของค่านิยมบุคคลกับองค์การ การค านวณวิธีน้ีจะท าให้ได้ค่าคะแนนเป็นบวกและลบ เม่ือ
ค านวณเป็นผลรวมจะท าให้ค่าคะแนนบวกกบัค่าคะแนนลบหักลา้งกนั 2) การหาผลต่างสัมบูรณ์
ของค่านิยมบุคคลกับองค์การ วิธีน้ีจะท าให้การค านวณผลรวมมีค่าน ้ าหนักเท่ากันโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างของทิศทาง ท าให้ผลคะแนนรวมมีน ้ าหนกัและสามารถอธิบายความผนัแปร
ระหว่างตวัแปรของบุคคลกบัองค์การไดเ้ป็นอย่างดี (Tisak & Smith, 1994) 3) การหาผลต่างก าลงั
สองของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ วธีิน้ีท าให้สามารถค านวณผลรวมได้แต่ท าให้ความแตกต่างของ
คะแนนมีขนาดใหญ่ข้ึนและผลรวมก็มีขนาดใหญ่ตามไปดว้ยเช่นกนั 

วิธี ท่ี  2 การว ัดความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาความสัมพันธ์ 
(Correlation) ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์โดยจบัคู่จากการ
รับรู้และความคาดหวงัในค่านิยมท่ีบุคคลแต่ละบุคคลระบุไว ้ซ่ึงวิธีการน้ีค่อนขา้งลา้สมยั มีขอ้จ ากดั
ค่อนขา้งมากและไม่เป็นท่ีนิยมในการศึกษาวิจยัเพราะผลท่ีไดไ้ม่สามารถแยกความแตกต่างของผล
คะแนนทั้ งหมดได้ มีความน่าเช่ือถือต ่า ไม่สามารถวิเคราะห์อธิบายความแปรปรวนของความ
สอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารได ้(Edwards, 1994; Tepeci, 2010) 

วิธีท่ี 3 การวดัความสอดคล้องโดยการวิเคราะห์ถดถอยโพลีโมเนียล (Polynomial Regression) 
เป็นวิธีการของ Edwards (1994) เสนอให้ใช้เพื่อหาความสัมพนัธ์ของความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบั
องค์การ อย่างไรก็ตาม Cheung (2009)  เห็นว่าวิธีการดงักล่าวเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบระหว่าง                
ตวัแปรมากกวา่เป็นการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร และพบวา่มีงานวิจยั
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ท่ีศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยโพลีโมเนียลเพียง 20% 
เท่านั้น (Kristof-Brown et al., 2005) 

วิธีท่ี 4 การวดัความสอดคล้องโดยใช้การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling) เป็นแนวคิดการค านวณค่าความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารท่ีพฒันาโดย Cheung 
(2009) เป็นการพฒันาการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างโดยอาศัยความแฝงของความสอดคล้อง                
ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการวิเคราะห์ถดถอยแบบโพลีโมเนียลได้ มีความ
เหมาะสมส าหรับใชว้เิคราะห์หาความสอดคลอ้งและองคป์ระกอบ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบวดัค่านิยมองคก์ารตามแนวคิดของ Tepeci (2001) เป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การและใช้วิธี              
การวดัความสอดคล้องโดยตรง (Direct Measurement) และการวดัความสอดคล้องโดยอ้อม (Indirect 
Measurement) เป็นวิธีการศึกษาวจิยั ซ่ึงการวดัความสอดคลอ้งโดยตรงใชแ้บบสอบถามการรับรู้ความ
เหมือนของค่านิยมระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ส่วนการวดัความสอดคลอ้งโดยออ้มใชแ้บบสอบถาม
ท่ีมีนิยามและชุดค าถามแบบเดียวกันโดยแยกถามถึงค่านิยมส่วนบุคคลท่ีสะท้อนมาจากค่านิยม
องค์การในอุดมคติท่ีบุคคลคาดหวงั (Preferred) กบัค่านิยมองคก์ารท่ีสะทอ้นมาจากค่านิยมองคก์ารท่ี
บุคคลรับรู้ (Perceived) จากนั้นท าการค านวณหาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 4 วิธี 
ประกอบดว้ย 1) การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยหาผลต่างของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร 2) การวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยหาผลต่างสัมบูรณ์
ของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 3) การวดัความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยหา
ผลต่างก าลงัสองของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร และ 4) การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารโดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การ จากนั้นน าผลการค านวณท่ีได้
ทั้งหมดไปใชศึ้กษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอ่ืนต่อไป 

 
2.2.4  ผลของความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
นกัวิจยัและนกัวิชาการหลายท่านได้ศึกษาความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 

และได้ระบุในท านองเดียวกันว่าการท่ีบุคคลมีความสอดคล้องของค่านิยมระหว่างตนเองกับ
องค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ท่ีดีให้ เกิดข้ึน โดยก่อให้เกิดการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดี ความผูกพนัต่องาน (เหมือนดาว คุณณะ, 2549: 65) ความผูกพนัต่อ
องค์การ (O’Reilly et al., 1991; Verquer et al., 2003; มลฤดี ตนัสุขานันท์, 2550) การตั้งใจท างาน
อยู่กับองค์การ (Vandenberghe, 1999) การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ผลการปฏิบัติงานท่ีดี 
(Westerman & Cyr, 2004; Kristof-Brown et al., 2005; Davis, 2006; Seyed, 2014: 34) ความพึ งพอใจ
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ในการท างาน การจัดการความเครียด ความตั้ งใจในการลาออก (Kristof-Brown et al., 2005; 
Hoffman & Woehr, 2006; Masood, 2012: 172) ค ว ามส า เร็ จ ใน อ า ชี พ  (Bretz & Judge, 1992) 
แรงจูงใจในการน าองคก์าร (Papavero, 2009) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Biswas 
& Bhatnagar, 2013; Kim et al., 2013; ประสิทธ์ิพร เก่งทอง, 2557: 51) ดงันั้นหากองค์การพิจารณารับ
บุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ารเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารแลว้ควรมีการสนบัสนุน กระตุน้ จูงใจ
ให้บุคคลพฒันาตนเองให้เกิดความสอดคล้องร่วมกนั (Vandenberghe, 1999) ซ่ึงจะส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพขององค์การ ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืนและไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ในการ
ท างาน (Meglino et al., 1989) 

อย่างไรก็ตามมีการศึกษาถึงความไม่สอดคล้องของค่านิยมระหว่างบุคคลกับองค์การ 
(Misfit) ซ่ึงพบว่าการท่ีบุคคลไม่มีความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การหรือมีความ
สอดคลอ้งอยู่ในระดบัต ่าจะส่งผลให้พนักงานอาจลาออกจากงาน (Wheeler, Gallagher, Brouer & 
Sablynski, 2007) ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Schneider, 2007) และส่งผลเสียถึงการบริหาร
จดัการขององค์การ (Billsberry, Ambrosini, Marsh, Moss-Jones & Van Meurs, 2005; Naus, 2004) 
นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การพบว่า 
การจดัการของฝ่ายบริหารในองค์การ (Talbot, Billsberry & Marsh, 2007) ความพยายามเปล่ียนแปลง
ตัวเองของพนักงาน รวมถึงระดับความผูกพันของพนักงานแต่ละคนท่ีคาดหวงัต่อองค์การ                      
ไม่เหมือนกนั (Welsh & Dehler, 2001) เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งน้ีข้ึน 

ผลการศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นปัจจยัท่ีเกิดจากความสอดคลอ้งและความไม่สอดคลอ้ง
ของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์าร ไดแ้ก่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดี ความผูกพนัต่องาน ความผูกพนัต่อองค์การ ผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี การรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร การตั้งใจท างานอยูก่บัองคก์าร ความพึงพอใจใน
การท างาน การจดัการความเครียด ความตั้งใจในการลาออก ความส าเร็จในอาชีพ แรงจูงใจในการ
น าองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การเป็น
ตวัแปรท่ีมีผูส้นใจศึกษาอยู่ไม่มากและยงัไม่มีการศึกษาถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่างความ
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัพยายามทุ่มเทซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจ
ศึกษา ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกับองค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทโดยจะกล่าวถึง
รายละเอียดตวัแปรในส่วนต่อไป 
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2.3  ความผูกพนัต่อองค์การ 
 
 ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) เป็นเร่ืองท่ีมีการศึกษาต่อเน่ืองยาวนาน 
ซ่ึงผูว้ิจยักล่าวถึงความหมาย แนวคิดรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพนัต่อองค์การใน
รายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
  
 2.3.1  ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ 
 ความผูกพันต่อองค์การเป็นเร่ืองท่ีผู ้บริหารให้ความสนใจศึกษาอยู่ไม่น้อย องค์การ               
หลายแห่งไดน้ าแนวคิดดงักล่าวไปปรับใช้เพื่อรักษาพนักงานผูมี้ความสามารถให้คงอยูแ่ละสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์การ ความผูกพนัต่อองคก์ารคือความผูกพนัทางดา้นจิตใจท่ีบุคคลมีต่อองค์การซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงระดับท่ีบุคคลรับลกัษณะหรือทศันคติขององค์การเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของตน                           
มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองค์การคนอ่ืนๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศ
ก าลงักาย ก าลงัใจเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร (Allen & Mayer, 1990; Baron  & Greenberg, 1990) 
มีความคาดหวงัให้ผลงานอยู่ในระดบัมาตรฐานตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวก้บัองค์การ (Schalk & Freese, 
1997) และการกระท าดงักล่าวก่อให้เกิดภาวะท่ีแต่ละบุคคลมีความรู้สึกผูกพนักบัองคก์ารเพื่อท าให้
มัน่ใจวา่มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร (Solancik, 2007: 152) 
 Northcraft & Neale (1990: 464-465) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์                   
อย่างลึกซ้ึงแน่นแฟ้นระหว่างบุคคลใดบุคคลหน่ึงกับองค์การใดองค์การหน่ึง โดยบุคคลจะมี
บุคลิกภาพท่ีผสมผสานและพฒันาไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์การ (Sheldo, 1971: 143; Hall et al., 
2005: 176) เป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภักดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ี
เหนียวแน่นและผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์การดีข้ึน และมุ่งปฏิบติั
ตนตามบทบาทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ (Buchanan, 
1974) ได้แก่ 1) การแสดงตน (Identification) เป็นความภาคภูมิและยอมรับเป้าหมายและคุณค่าของ
องค์การ 2) ความเก่ียวพันกับองค์การ (Involvement) เป็นการทุ่มเทจิตใจ เต็มใจท่ีท างานตาม
บทบาทของตนเองเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์การ และ 3) ความภกัดีในองค์การ 
(Loyalty) เป็นการยึดมั่นในองค์การและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป นอกจากน้ี 
(Mowday, Steers & Porter, 1979: 224-247) มองว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกท่ี
มากกวา่ความจงรักภกัดีตามปกติ เพราะความผูกพนัจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและผลกัดนั
ให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์การเจริญกา้วหน้าข้ึน ดงันั้นอาจจะกล่าวได้
วา่ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึก ท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ารอยา่งเหนียวแน่น โดยความรู้สึก
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ท่ีดีน้ีท าให้บุคคลแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ โดยท่ีบุคคลท่ีมีความ
ผกูพนัจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ตลอดจน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารเสมอ (Marsh & Mannari, 1977: 57) 
 ความหมายท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ ความผูกพนัต่อองคก์ารหมายถึง การรับรู้หรือ
ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์การ โดยแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือถึงความสนใจ ตั้งใจและเต็มใจ
ปฏิบติังาน มีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารเพื่อรักษาความเป็นสมาชิก
ภาพและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 

2.3.2  แนวความคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
 ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีผูส้นใจศึกษาค่อนขา้งมากจึงมีแนวคิดหลากหลาย โดย
Kanter (1972) กล่าววา่ ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์ารเป็นความจงรักภกัดีซ่ือสัตยต่์อองคก์าร เตม็ใจ
ท่ีจะอุทิศกายใจใหก้บัสังคมในองคก์ารโดยผูกพนัตวัเองเขา้กบัสัมพนัธภาพทางสังคม ซ่ึงแบ่งความ
ผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1)  ความผูกพนัต่อองค์การท่ีเป็นลกัษณะต่อเน่ือง (Continuance Commitment) เป็น
ลกัษณะท่ีบุคคลในองค์การอุทิศตนปฏิบติังานให้แก่องค์การ และเสียสละเพื่อองค์การอย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป 
 2)  ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การเป็นลักษณะรวมกลุ่ม (Cohesion Commitment) 
เป็นความผูกพนัทางสังคมในองค์การ จึงเกิดการกระตุน้ให้เกิดการรวมกลุ่มจนท าให้ความผูกพนั
ลกัษณะน้ีเพิ่มข้ึนได ้
 3)  ความผูกพันต่อองค์การในลักษณะการควบคุม (Control Commitment) เป็นความ
ผกูพนัในลกัษณะท่ีสมาชิกมีการผกูพนั ยอมรับและปฏิบติัตามบรรทดัฐานและค่านิยมขององคก์าร 

นอกจากน้ี Staw (1977) ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัต่อองคก์ารวา่มีส่วนประกอบ 2 ดา้นคือ 
 1)  ความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ (Attitudinal Commitment) คือ ความเห็น
พอ้งตอ้งกนัของบุคคลกบัองคก์าร ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร ความมีทศันคติต่อ
องคก์ารและมีความมุ่งหวงัท่ีจะปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 
 2)  ความผูกพนัต่อองค์การในด้านพฤติกรรม (Behavioral Commitment) คือ การมี
ส่วนร่วมกบัองคก์าร เห็นดว้ยในเป้าหมายขององคก์าร และมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายขององคก์าร 

ส่วนแนวคิดความผูกพนัต่อองคก์ารของ Allen & Meyer (1990) เป็นแนวคิดท่ีมีการกล่าวถึงใน
งานวจิยัอยา่งมาก แนวคิดน้ีแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 
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 1)  แนวทางท่ีเน้นความผูกพนัทางอารมณ์ (Affective Attachment) เป็นแนวคิดท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดในการวิจยัเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นการแสดงถึงความยึดติดทางดา้น
จิตใจของบุคคลต่อองคก์าร การเขา้ไปเก่ียวขอ้งและเต็มใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารซ่ึงบุคคลอยู่
ในองคก์ารนั้นเพราะวา่เขาตอ้งการจะอยู่ เน่ืองจากไดรั้บประสบการณ์ในการท างานท่ีน่าพึงพอใจ
จากองค์การตลอดจนได้รับความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองความคาดหวงัตามความ
ตอ้งการพื้นฐานของบุคคล  
 2)  แนวทางท่ีเน้นความผูกพนัอนัเน่ืองมาจากการลงทุน (Perceived Cost) แสดงถึงการท่ี
บุคคลผูกพันกับองค์การของตนเองเน่ืองมาจากการรับรู้ว่าถ้าออกจากองค์การไปแล้วจะเสีย
ผลประโยชน์ท่ีตนไดล้งทุนไวก้บัองค์การ ขณะเดียวกนัก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเองหรือ
รับรู้ถึงทางเลือกท่ีมีจ ากดัท าใหบุ้คคลอยูก่บัองคก์ารเพราะความจ าเป็นตอ้งอยู ่ 
 3)  แนวทางท่ีเน้นความผูกพันอนัเน่ืองมาจากหน้าท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ี
บุคคลรับรู้ถึงพนัธะของตนต่อองค์การซ่ึงเป็นผลมาจาก 2 ตวัแปรได้แก่ 1) การหล่อหลอมทาง
สังคม ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นการหล่อหลอมทางครอบครัวและการหล่อหลอมในองคก์าร เช่น วฒันธรรม
ขององค์การเพื่อสร้างคุณค่าและความจงรักภกัดี 2) การแลกเปล่ียน เช่น การไดรั้บรางวลัไม่ว่าจะ
เป็นรางวลัทางสังคมหรือรางวลัจากองคก์ารหรือการลงทุนขององคก์ารในตวับุคคล เช่น การพฒันา
พนกังานดว้ยวธีิการฝึกอบรม การให้ทุน ท าใหบุ้คคลรู้สึกผูกพนัเพื่อตอบแทนองคก์าร เป็นความรู้สึก
วา่ควรจะอยู ่

ต่อมาไม่นาน Allen & Meyer (1993) ได้ศึกษาและพฒันาแนวคิดความผูกพนัต่อองค์การ 
โดยจ าแนกไวเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ได้แก่ ความ              
ทา้ทายของงาน ความชดัเจนของบทบาทในงาน ความชดัเจนของเป้าหมายในการท างาน ระดบัความ
ยากของเป้าหมายงาน ระดบัความสนใจท่ีผูบ้ริหารมีต่อขอ้เสนอแนะจากพนกังาน ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อร่วมงาน ความพึ่งพาไดข้ององค์การ การไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในงาน ความรู้สึก
ของพนกังานวา่ตนมีความส าคญักบัองคก์าร การไดรั้บผลสะทอ้นกลบัในงานและการไดมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเก่ียวกบังาน 

 2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) ได้แก่ 
ทกัษะท่ีพนกังานไดจ้ากงาน ภูมิหลงัทางการศึกษา ความพร้อมในการยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การลงทุนลงแรง
ในการท างานท่ีผ่านมา ผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ความผูกพนักับถ่ินท่ีอยู่อาศัย
ปัจจุบนั และโอกาสในการไดง้านใหม่ท่ีดีกวา่หรือเทียบเท่ากบังานปัจจุบนั 
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 3)  ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) ไดแ้ก่ 
ความคาดหวงัภายในองคก์ารวา่พนกังานควรมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ส่วน Steers & Potter (2003: 152) ไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองคก์ารออกเป็น 3 มิติดงัน้ี 
 1)  ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็น
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือด้านทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพนัอย่างแท้จริงต่อ
ค่านิยมและเป้าหมายองคก์าร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์ารซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนเองดว้ย มี
ความเช่ือวา่องคก์ารน้ีเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองท างานดว้ย และภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร 
 2)  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ เป็น
ลกัษณะท่ีบุคลากรท่ีเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถเพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองคก์าร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไป
ขององคก์าร 
 3)  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร เป็น
ลักษณะท่ีบุคคลแสดงความต้องการและตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานในองค์การน้ีตลอดไป มีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์าร มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ารและพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืน
วา่ตนเป็นสมาชิกขององคก์าร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ สนบัสนุนและสร้างสรรค์
องคก์ารให้ดียิ่งข้ึน มีความเช่ือวา่องคก์ารน้ีเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะท างานดว้ย ภาคภูมิใจท่ี
ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่แนวความคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารในแต่ละแนวความคิดมีความ
คลา้ยคลึงกนัไม่แตกต่างกนัมากเท่าไรนกั และการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชแ้นวคิดของ Allen & Meyer 
(1993) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายและให้รายละเอียดเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารได้
ชดัเจน มีลกัษณะครอบคลุมประเด็นส าคญัท่ีนกัวชิาการท่านอ่ืนไดก้ล่าวไว ้โดยมองวา่ความผูกพนั
ต่อองค์การมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ความผูกพนัด้านความรู้สึก 2) ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และ 3) ความ
ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

 
2.3.3  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การกบั

ความผูกพนัต่อองค์การยงัมีผูส้นใจศึกษาอยู่ค่อนขา้งน้อย ส่วนมากมกัศึกษาร่วมกบัองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอประมวลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารร่วมกบัองคป์ระกอบ
ในมิติต่างๆ อาทิการศึกษาของประสิทธิพร เก่งทอง (2552: 3) ท่ีท าการศึกษาถึงอิทธิพลของความ
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สอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารต่อผลลพัธ์การท างานของบุคลากรในองคก์าร
เสมือนจริง โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือพนักงานฝ่ายการตลาดในบริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายช้ินส่วน
รถยนตจ์าก 116 บริษทั จ านวน 191 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคล
กบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ระดบัผลลพัธ์ดา้นความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดับสูง ด้านความผูกพันต่อองค์การและด้านความตั้ งใจในการลาออกอยู่ในระดับปานกลาง                      
3) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับกลุ่มและความ
สอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบังานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพนัต่อองค์การแต่มีความสัมพนัธ์ทางลบต่อความตั้งใจในการเปล่ียนงาน 4) ความสอดคล้องทั้ ง                      
3 ด้านสามารถร่วมกันท านายความพึงพอใจในการท างานได้ร้อยละ 45.5 ต่อมาไม่นานอีก 5 ปี            
ประสิทธ์ิพร เก่งทอง (2557: 51) ไดท้  าการศึกษาถึงความสอดคลอ้งดงักล่าวอีกคร้ัง โดยท าการศึกษา
ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมองค์การต่อผลลัพธ์การท างานของ
พนักงานปฏิบัติการงานส่วนหน้าของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มองคก์ารกบัผลลพัธ์การท างาน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาคือพนกังานท่ีปฏิบติัในงานส่วนหนา้ของโรงแรมในจงัหวดัเพชรบุรีรวม 
188 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ความสอดคลอ้งระหวา่ง
บุคคลกบักลุ่มและความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบังานมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ความผูกพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือทดสอบอิทธิพลแต่ละตวัแปรพบวา่ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองค์การเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์การท างานทั้ง 3 ดา้น 

การศึกษ าของ O’Reilly et al. (1991) และการศึกษาของ Andrews, Baker & Hunt (2010)                    
ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ของความสอดคล้องของค่านิยมระหว่างบุคคลกบัองค์การ โดยพบว่าความ
สอดคลอ้งของค่านิยมระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
และความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Seyed (2014: 33) ไดศึ้กษาเร่ือง
ผลกระทบของความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารและความผูกพนัต่อองคก์าร โดยมุ่งศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ งสอง ได้ท าการเก็บข้อมูลประชากรในเมืองเตหะรานจ านวน 196 
ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน แต่ตรงกันข้ามกับการศึกษาของ มลฤดี ตันสุขานันท์ (2550) 
ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรมองค์การกับความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทัส่ือสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบวา่ 
พนักงานของบริษทัส่ือสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึงมีระดบัพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรม
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องค์การในด้านต่างๆ ขององค์การอยู่ในระดับสูง และพบว่าระยะเวลาท่ีท างานในองค์การและ
ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัของพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากน้ีหากพิจารณางานวิจยัท่ีศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การกบั
องคป์ระกอบใกลเ้คียงกบัความผูกพนัต่อองคก์าร เช่น Goodman & Svyantek (1999) ไดศึ้กษาความ
สอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและนอกเหนือหนา้ท่ี พบวา่ 
การรับรู้วฒันธรรมองค์การและความสอดคลอ้งระหว่างวฒันธรรมองค์การท่ีบุคคลตอ้งการกบัท่ี
ไดรั้บจากองค์การมีความสัมพนัธ์และสามารถท านายผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและนอกเหนือ
หนา้ท่ีได ้และการศึกษาของ Carless (2005: 341-352) พบวา่ การรับรู้ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคล
กับงานและบุคคลกับองค์การ การสนับสนุนจากสังคมและนโยบายความเท่าเทียมกันมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อสายอาชีพ และมีความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพ ในส่วน
ของ Liu et al. (2010) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ความพึงพอใจใน
งานและความตั้งใจในการลาออก พบวา่ ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพึงพอใจในงานและมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจในการลาออก ในท านอง
เดียวกบั Siti (2011) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบังาน 
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การและความผูกพนัต่อองค์การโดยท าการศึกษากบักลุ่ม
วิศวกรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ประเทศมาเลเซีย จ านวน 271 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกบังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การและความสอดคล้อง
ระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารเช่นเดียวกนั 

ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท าให้สามารถคาดได้ว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การและคาดไดว้า่ความผูกพนัต่อองค์การ                          
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 

 

2.4  ความพยายามทุ่มเท 
 
 ความพยายามทุ่มเท (Discretionary Effort) เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความตั้งใจในการท างานของ
พนักงานซ่ึงท าให้ได้ผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพสูง การสร้างความพยายามทุ่มเทให้เกิดข้ึนใน
องค์การถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงรายละเอียดของ
ความพยายามทุ่มเทโดยล าดบัไวด้งัน้ี 
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 2.4.1  ความหมายของความพยายามทุ่มเท 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาความพยายามทุ่มเท การคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

พบวา่มีผูใ้หค้วามหมายของความพยายามทุ่มเทไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัโดยมองวา่ความพยายามทุ่มเท
เป็นลกัษณะทางทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคก์ารท่ีสะทอ้นถึงการให้ความสนใจ 
การมีส่วนร่วม การมีความกระตือรือร้น (อมัพร วชิกูล, 2549) มีความรับผิดชอบ มีการวางเป้าหมาย
ในงาน มีการพฒันาและปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ดว้ยความเต็มใจเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ
อย่างดีท่ี สุด  (Steer & Porter, 1991; Brown & Leigh, 1996; Muchinsky, 2001) ซ่ึงสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่องค์การและยงัเป็นมิติส าคญัท่ีช้ีให้เห็นถึงความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน (Latham 2007; Morris, 2009)  

ท านองเดียวกัน Robbins (1993: 178) ได้ให้ความหมายของความพยายามทุ่มเทว่าคือระดับ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องาน โดยคิดวา่งานเป็นศูนยก์ลางของชีวิต คิดวา่ตนเองนั้นรวมเป็นหน่ึง
เดียวกบังาน มีความผกูพนัทางจิตใจกบังานจึงทุ่มเท เสียสละเวลาและพลงักายใหก้บังานและมองวา่
ระดบัผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากแสดงถึงความมีคุณค่าและภาพลกัษณ์ของ
ตนเองเพราะฉะนั้นจึงท าให้ตั้งใจท างานเตม็ความสามารถ (Newstrom & Davis, 1993: 197-198) ในขณะท่ี 
Maslach & Leiter (1997:8) ระบุวา่ความพยายามทุ่มเทเป็นรูปแบบตรงขา้มกบัความเหน่ือยหน่าย บุคคล
ท่ีมีความพยายามทุ่มเทจะรู้สึกมีพลงั มีส่วนร่วมและมีความสามารถท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ให้ประสบความส าเร็จได้ ความพยายามทุ่มเทจึงเป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวพนักบังานโดยบุคคลท่ี
มีความพยายามทุ่มเทในงานจะมีความสนใจและใส่ใจกบัการท างานตามบทบาทท่ีไดรั้บคือ มกัใช้
เวลาในการคิดเก่ียวกบัเร่ืองงานและมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน โดยมีความหมกมุ่นกบั
การท างานและให้ความส าคัญกับงานเสมอ (Rothbard, 2001: 6; Corporate Leadership Council, 
2002; Needham, 2005) 

การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ท าให้สรุปความหมายของความพยายามทุ่มเทคือ 
การแสดงออกของพนักงานถึงการเสียสละ ทุ่มเทเวลา มีส่วนร่วม กระตือรือร้นและมีความตั้งใจ
เป็นพิเศษด้วยความสมคัรใจซ่ึงสูงกว่าความตอ้งการขั้นต ่าจากงานปกติเพื่อปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายเร็วข้ึน 

 
2.4.2  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การกบัความพยายามทุ่มเท 
การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัความพยายามทุ่มเท

ผูว้ิจยัพบวา่ยงัไม่มีการศึกษาโดยตรงถึงเร่ืองดงักล่าวจึงขอประมวลเอกสารและงานวิจยัของความ
พยายามทุ่มเทกบัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น การศึกษาของศรัญยา แสงล้ิมสุวรรณและคณะ (2556: 78) 
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ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาโมเดลความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การของพนกังานในบริษทัสัญชาติ
ญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ านวน 225 คน มีตวัแปรท่ีใชศึ้กษา 6 ดา้นไดแ้ก่ ความเหมาะสมของงาน 
ความยึดมัน่ดา้นจิตใจ บรรยากาศดา้นจิตวิทยา ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์าร ความพยายาม
ทุ่มเทและความตั้งใจท่ีจะลาออก เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลตวัแปรแล้ว ผลการศึกษาพบว่าความ
เหมาะสมของงาน ความยึดมัน่ดา้นจิตใจและบรรยากาศดา้นจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อ
ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ และความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความพยายามทุ่มเท แต่ในทางตรงกนัขา้มความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การกลบัมีอิทธิพล
ทางตรงทางลบต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน ส่วนงานวิจยัของ Lloyd (2008) ไดท้  าการศึกษา
ถึงความพยายามทุ่มเทและการแสดงพฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัสาขาบริหารธุรกิจจ านวน 476 คน ผลการศึกษา
พบวา่ความพยายามทุ่มเทมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการแสดงพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ นอกจากน้ี Max (2015) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองผลตอบแทนขององค์การ
กับความพยายามทุ่มเท การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของ
องค์การกบัความพยายามทุ่มเท ท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 753 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทน
ขององคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 

ดังนั้ นการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงคาดว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 
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2.5  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
ความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ มีตัวแปรอิสระคือความ
สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การท าการศึกษาร่วมกับตวัแปรตาม 2 ตวัคือความผูกพนัต่อ
องคก์ารและความพยายามทุ่มเท โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัภาพท่ี 2.2 
 
              ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคล
กบัองค์การ 

การวดัความสอดคลอ้งโดยออ้ม 
- ความคิดสร้างสรรค ์
- การท างานเป็นทีม 
- การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
- การพฒันาพนกังาน 
- การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
- การมุ่งเนน้บุคคล 
- การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
- การใส่ใจในรายละเอียด 
- การไดรั้บผลตอบแทน 
การวดัความสอดคลอ้งโดยตรง 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
- ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
- ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
- ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

 

ความพยายามทุ่มเท 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อาย ุต าแหน่งงาน อายงุานในองคก์าร 
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2.6  สมมติฐานการวจิัย 
 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีสมมติฐานการวจิยั 3 ขอ้ดงัน้ี  
1)  สมมติฐานท่ี 1 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2)  สมมติฐานท่ี 2 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพยายามทุ่มเท 
 3)  สมมติฐานท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 



   
 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษาวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณท่ีศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดวิธีการศึกษาวิจยัประกอบดว้ย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรท่ีใช้ใน
วจิยั เคร่ืองมือวดัตวัแปรและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ แนวทางการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือพยาบาลวิชาชีพสังกดัโรงพยาบาล 
นพรัตนราชธานี โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
 1)  ผูว้ิจยัท าหนังสือจากคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
และข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาล                       
นพรัตนราชธานี เพื่อขออนุมติัการศึกษาวจิยัในโรงพยาบาล 
 2)  ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลจ านวนพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีพบวา่มีจ านวน
ทั้งส้ิน 570 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2558) และได้ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรตามแนวทางการก าหนดตวัอยา่งของ Taro Yamane โดยก าหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 และมีขนาดของความคลาดเคล่ือนของค่าสัดส่วนประชากรไดไ้ม่เกินร้อยละ 5  
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 สูตร  n =  
2)(1 eN

N


 

   n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  = ค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 

  ขนาดตวัอยา่ง = 
2)05(.5701

570


 

   n = 236 
การค านวณขา้งตน้ท าให้ได้ขนาดตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาวิจยัจ านวน 236 คน ทั้งน้ีเพื่อ

ป้องกนัความไม่ครบถว้นและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน ผูว้จิยัจึงด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 400 คน 
 3)  ผูว้ิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มุ่งเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพและยึดหลักความสะดวกเป็นส าคัญ โดยผู ้วิจ ัยร่วมกับฝ่ายการพยาบาลของ
โรงพยาบาลด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างจ านวนเท่าๆ กันในแต่ละแผนก ทั้งน้ี
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัเท่าเทียมกนั เน่ืองจากการรับรู้ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมขององค์การนั้นเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างานตั้งแต่พยาบาลวิชาชีพเขา้มา
เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลจนเกษียณอายุ ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการพิทกัษ์สิทธ์ิของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้นบเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัและหนงัสือยินยอมการเขา้ร่วม
ในโครงการวิจยัพร้อมกบัแบบสอบถามการวิจยั และผูว้ิจยัพร้อมจะให้ขอ้มูลเพิ่มเติมหากผูต้อบ
แบบสอบถามมีขอ้สงสัย 

 

3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
3.2.1.1 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 

  1)  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยออ้ม  
 (1)  ความคิดสร้างสรรค ์
 (2)  การท างานเป็นทีม  
 (3)  การมุ่งเนน้ลูกคา้  
 (4)  การพฒันาพนกังาน  
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 (5)  การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
 (6)  การมุ่งเนน้บุคคล 
 (7)  การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
 (8)  การใส่ใจในรายละเอียด 
 (9)  การไดรั้บผลตอบแทน 
 2)  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรง 

 
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

3.2.2.1 ความผกูพนัต่อองคก์าร 
1)  ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
2)  ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
3)  ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

3.2.2.2 ความพยายามทุ่มเท 
 
 3.2.3  ตัวแปรแทรกซ้อน ไดแ้ก่ อาย ุต าแหน่งงาน และอายงุานในองคก์าร  
 

3.3  เคร่ืองมือวดัตัวแปรและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล มีทั้งหมด 3 ขอ้ ประกอบด้วย อายุ ต  าแหน่งงาน
และอายงุานในองคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยอ้อม ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพิจารณาเลือกใช้จากงานวิจยัของ Tepeci (2001) โดยแปลและเรียบเรียงขอ้ค าถาม
ให้เหมาะสมกับการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 36 ข้อซ่ึงเป็นขอ้ค าถามทางบวก
ทั้งหมด โดยครอบคลุมองคป์ระกอบ 9 ดา้น คือ  
 1)  ความคิดสร้างสรรค ์   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 1-4) 
 2)  การท างานเป็นทีม   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 5-8) 
 3)  การมุ่งเนน้ลูกคา้    จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 9-12) 
 4)  การพฒันาพนกังาน   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 13-16) 
 5)  การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์  จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 17-20) 
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 6)  การมุ่งเนน้บุคคล   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 21-24) 
 7)  การมุ่งเนน้ผลลพัธ์   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 25-28) 
 8)  การใส่ใจในรายละเอียด   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 29-32) 
 9)  การไดรั้บผลตอบแทน   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 33-36) 
 ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบบนมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามเทคนิคการวดั
ของ Likert Scale โดยข้อค าถามทางบวกจะมีเกณฑ์คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” “ไม่เห็นด้วย”                 
“ไม่แน่ใจ” “เห็นดว้ย” และ “เห็นดว้ยอยา่งยิง่” เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั แบบสอบถามชุดน้ี
แยกออกเป็น 2 ส่วนประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามค่านิยมส่วนบุคคล และ 2) แบบสอบถามค่านิยม
องค์การ โดยแต่ละส่วนมีค าถาม 36 ข้อ เม่ือท าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย                  
(ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข.) ท าให้ไดแ้บบสอบถามไปใชจ้ริง 32 ขอ้ โดยผูว้ิจยัไดต้ดัขอ้ค าถาม
ขอ้ท่ี 15, 16, 18 และ 19 ออกและเลือกใชแ้ต่ค าถามท่ีมีคุณภาพสูงในการศึกษาคร้ังน้ี   

 1)  ความคิดสร้างสรรค ์   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 1-4) 
 2)  การท างานเป็นทีม   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 5-8) 
 3)  การมุ่งเนน้ลูกคา้    จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 9-12) 
 4)  การพฒันาพนกังาน   จ านวน 2 ขอ้ (ขอ้ท่ี 13 และขอ้ท่ี 14) 
 5)  การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์  จ านวน 2 ขอ้ (ขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 20) 
 6)  การมุ่งเนน้บุคคล   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 21-24) 
 7)  การมุ่งเนน้ผลลพัธ์   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 25-28) 
 8)  การใส่ใจในรายละเอียด   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 29-32) 
 9)  การไดรั้บผลตอบแทน   จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 33-36) 

 การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้มเป็นการวดัการรับรู้ค่านิยม
ส่วนบุคคลและค่านิยมขององค์การผ่านชุดค าถามชุดเดียวกนั ดงันั้นหากตดัขอ้ค าถามขอ้ใดออก              
จึงจ าเป็นตอ้งตดัค าถามคู่ขนานออกเช่นกนั โดยปรากฏวา่แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกบัองค์การโดยออ้มในส่วนของแบบสอบถามค่านิยมบุคคลมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .937 
แบบสอบถามค่านิยมองค์การมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .953 ซ่ึงแบบสอบถามทั้งสองฉบบัรวมกนั              
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .961 ส่วนค่าความเช่ือมัน่ขององคป์ระกอบ 9 ดา้น แสดงในตารางท่ี 3.1  
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ตารางที่ 3.1  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ                  
โดยออ้มจ าแนกตามองคป์ระกอบ 

 
 

องค์ประกอบ 
ค่าความเช่ือมั่น 

แบบสอบถาม
ค่านิยมบุคคล 

แบบสอบถาม 
ค่านิยมองค์การ 

ความคิดสร้างสรรค ์ .830 .892 
การท างานเป็นทีม .804 .856 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .828 .914 
การพฒันาพนกังาน .807 .410 
การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์ .690 .373 
การมุ่งเนน้บุคคล .824 .862 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .801 .882 
การใส่ใจในรายละเอียด .580 .904 
การไดรั้บผลตอบแทน .844 .786 

 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง ผูว้ิจยัแปล
และเรียบเรียงข้อค าถามจากแบบสอบถามตามแนวคิดของ Cable & Judge (1996) โดยมีค าถาม
จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบบนมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามเทคนิค            
การวดัของ Likert Scale โดยขอ้ค าถามทางบวกจะมีเกณฑ์คือ “ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง” “ไม่เห็นดว้ย” 
“ไม่แน่ใจ” “เห็นดว้ย” และ “เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง” เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั หากเป็นขอ้ค าถาม
ทางลบมีเกณฑ์การให้คะแนนในทางตรงกันข้าม เม่ือท าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ใน                 
การวิจยั (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข.) ปรากฏวา่แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคล
กบัองคก์ารโดยตรงทั้งฉบบัรวม 3 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .931 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามความผูกพนัต่อ
องค์การตามแนวคิดของ Allen & Mayer (1993) โดยแปลและเรียบเรียงขอ้ค าถามให้เหมาะสมกบั
การใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา แบบสอบถามมีจ านวน 12 ขอ้ ส่วนใหญ่เป็นขอ้ค าถามทางบวกไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 และ 12 และขอ้ค าถามท่ีเป็นทางลบจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 และ 8 
ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ 3 ดา้น คือ 1) ความผูกพนัด้านความรู้สึก 
จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 1, 4, 7 และ 9) 2) ความผูกพนัดา้นการคงอยู่ จ  านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 2, 3, 6 และ 8) 
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และ 3) ความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน จ านวน 4 ขอ้ (ข้อท่ี 5, 10, 11 และ 12) ลักษณะค าตอบเป็น
แบบเลือกตอบบนมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามเทคนิคการวดัของ Likert Scale โดยข้อ
ค าถามทางบวกจะมีเกณฑ์คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” “ไม่เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “เห็นด้วย” และ                
“เห็นดว้ยอยา่งยิง่” เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั หากเป็นขอ้ค าถามทางลบมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ในทางตรงกันข้าม  เม่ือท าการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข.) ท าให้ไดแ้บบสอบถามไปใช้จริง 11 ขอ้ โดยผูว้ิจยัได้ตดัขอ้ค าถามขอ้ท่ี 1 ออกและ
เลือกใชแ้ต่ค าถามท่ีมีคุณภาพสูงในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ 1) ความผูกพนัดา้นความรู้สึก จ านวน 3 ขอ้ 
(ขอ้ท่ี 4, 7 และ 9) 2) ความผูกพนัด้านการคงอยู่ จ  านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 2, 3, 6 และ 8) และ 3) ความ
ผูกพนัด้านบรรทดัฐาน จ านวน 4 ขอ้ (ขอ้ท่ี 5, 10, 11 และ 12) โดยแบบสอบถามความผูกพนัต่อ
องคก์ารทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .776 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามความพยายามทุ่มเท  ผู ้วิจัยแปลและเรียบเรียงข้อค าถามจาก
แบบสอบถาม Discretionary Effort Scale (DES) ตามแนวคิดของ Lloyd (2008) ซ่ึงเป็นแบบวดั
ความเตม็ใจทุ่มเทในการท างานมีค าถามรวม 7 ขอ้ โดยลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบบนมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามเทคนิคการวดัของ Likert Scale โดยขอ้ค าถามทางบวกจะมีเกณฑ์คือ 
“ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” “ไม่เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” “เห็นดว้ย” และ “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” เป็น 1, 2, 3, 4 
และ 5 ตามล าดบั หากเป็นขอ้ค าถามทางลบมีเกณฑ์การให้คะแนนในทางตรงกนัขา้ม เม่ือท าการ
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข.) ปรากฏวา่แบบสอบถาม
ความพยายามทุ่มเททั้งฉบบัรวม 7 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .909 

 

3.4  แนวทางการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ท าการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยทั้ ง
แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้มและโดยตรง แบบสอบถาม
ความผกูพนัต่อองคก์าร และแบบสอบถามความพยายามทุ่มเท ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

1)  ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความสอดคล้องของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร ความผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเท เพื่อสร้างกรอบความคิด
และแบบสอบถามในการศึกษาวจิยั 

2)  ผูว้ิจยัพฒันาขอ้ค าถามจากแบบสอบถามตน้ฉบบัภาษาองักฤษโดยแปลเป็นภาษาไทย
ตามเทคนิคการแปลเคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วยการแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษไปยงั
ภาษาเป้าหมาย การสังเคราะห์การแปล การแปลกลับหลัง การเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
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เทียบเท่ากนั จากนั้นไดข้อความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาร่วมพิจารณาการแปลความใน
แบบสอบถามให้มีความถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบั และขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้าง
และพฒันาแบบสอบถามร่วมตรวจสอบเพื่อใหแ้บบสอบถามมีความหมายถูกตอ้งแม่นย  า 

3)  น าแบบสอบถามท่ีสร้างและพฒันาข้ึนท าการสังเคราะห์ผลการแปลร่วมกบัอาจารย ์           
ท่ีปรึกษาเพื่อท าการตรวจและพิจารณาแก้ไขให้ครอบคลุมในทุกประเด็นและมีความถูกต้อง
เหมาะสม 

4)  ผูว้ิจยัหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้ งรายข้อและทั้ งฉบับ โดยใช้การหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (Item Discriminate) และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบสอบถามทั้ งฉบับ (Corrected Item Total Correlation) แล้วเลือกใช้เฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกและความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบบั
สูงเท่านั้น จากนั้นจึงหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการวดัความคงเส้น
คงวาภายใน (Internal Consistency) ดว้ยสูตร Cronbach’s Alpha Coefficient  

 

3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากคณะ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และน าส่งหนังสือไปยงัโรงพยาบาลท่ี
ท าการศึกษาด้วยตนเอง และขอความร่วมมือจากฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลด าเนินการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดจ านวน 400 ชุด ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามคืน 378 ชุด คิดเป็น 
94.5% ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัได้แนบเอกสารอธิบายวตัถุประสงค์และประโยชน์ของ                
การวิจัยให้ผูต้อบแบบสอบถามทราบเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเข้าใจ มีความเต็มใจและตอบ
แบบสอบถามให้เป็นจริงมากท่ีสุด จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความถูกตอ้งแล้ว
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 

3.6  การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science) โดยวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแจกแจงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) เพื่ออธิบายความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใชก้ารวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การและความพยายาม
ทุ่มเท ส่วนการทดสอบนอกเหนือสมมติฐานใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของ
กลุ่มตวัอยา่งพร้อมกบัการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’ และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) เพื่อหาร้อยละในการ
ท านายความผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทโดยความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารแต่ละองคป์ระกอบ 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
ความผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร ผลการทดสอบสมมติฐานและผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน 
 

4.1  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 378 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุตั้ งแต่ 49 ปีข้ึนไป จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
รองลงมามีอายุระหว่าง 20-27 ปี จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 อายุระหว่าง 35-42 ปี จ  านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 อายุระหว่าง 28-34 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอายุระหวา่ง 43-49 
ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 

2)  ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างมีต าแหน่งงานเป็นพยาบาลวิชาชีพมากท่ีสุด จ านวน 356 คน                
คิดเป็นร้อยละ 94.2 รองลงมาเป็นหัวหน้าพยาบาล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และไม่ระบุ
ต าแหน่งงานจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

3)  อายุงานในองค์การ กลุ่มตวัอย่างมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จ านวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีอายุงาน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 อายุงาน 5 ปี
แต่ไม่ถึง 10 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อายุงาน 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี จ  านวน 39 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 10.3 อายงุานไม่ถึง 1 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และไม่ระบุอายงุานจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.1  ลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่งแสดงดว้ยค่าความถ่ีและร้อยละ 
 

ลกัษณะเบื้องต้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ

20 – 27 ปี 
28 – 34 ปี 
35 – 42 ปี 
43 – 49 ปี 
49 ปีข้ึนไป 

รวม 
ต าแหน่งงาน 

พยาบาลวชิาชีพ 
หวัหนา้พยาบาล 
ไม่ระบุ 

รวม 
อายงุานในองคก์าร 

ไม่ถึง 1 ปี 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 
ไม่ระบุ 

รวม 

 
103 

54 
60 
37 

124 
378 

 
356 

11 
11 

378 
 

19 
51 
39 
43 

225 
1 

378 

 
27.2 
14.3 
15.9 

9.8 
32.8 

100.0 
 

94.2 
2.9 
2.9 

100.0 
 

5.0 
13.5 
10.3 
11.4 
59.5 

0.3 
100.0 

 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตวัอย่างสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีอายุคละกนัในทุกระดบั และกลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงมีอายุการ
ท างานในโรงพยาบาลตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป กล่าวได้ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลายในด้านอาย ุ
ต าแหน่งงานและอายงุานในองคก์าร 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การน าเสนอผ่านค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) เพื่ออธิบายลักษณะของความสอดคล้องและความไม่
สอดคลอ้งจากวธีิการวดั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการ
หาผลต่าง (D) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|𝐷|) และ
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง (D2) ดงัน้ี 
  

4.2.1  ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง 
การวเิคราะห์ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างของค่านิยม

บุคคลกบัองคก์ารน าเสนอผลการวิเคราะห์ 10 ดา้น ประกอบดว้ย โดยรวม ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ การมุ่งเน้น
บุคคล การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียด และการไดรั้บผลตอบแทน 

ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างโดยรวมพบวา่มีค่าเฉล่ีย
รวม 0.35 มธัยฐานท่ี 0.28 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.53 ค่าต ่าสุดท่ี -0.88 และ
ค่าสูงสุดท่ี 2.56 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมโดยมีคะแนน
ค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและเกาะกลุ่มกนั ดงัภาพท่ี 4.1 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างโดยรวม 
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 ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นความคิดสร้างสรรค์
พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 0.07 มธัยฐานท่ี 0.00 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71 ค่าต ่าสุดท่ี 
-2.25 และค่าสูงสุดท่ี 2.75 กล่าวคือ พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งหรือเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบัค่านิยมองคก์ารและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                            
ภาพที ่4.2  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 

ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการท างานเป็นทีมพบวา่
มีค่าเฉล่ียรวม 0.40 มธัยฐานท่ี 0.25 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.70 ค่าต ่าสุดท่ี -2.25 และ
ค่าสูงสุดท่ี 3.25 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคล้องของค่านิยมโดยมีคะแนน
ค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.3 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.3  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการท างานเป็นทีม 
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 ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้พบวา่
มีค่าเฉล่ียรวม 0.31 มธัยฐานท่ี 0.25 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.68 ค่าต ่าสุดท่ี -1.50 
และค่าสูงสุดท่ี 3.25 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมโดยมีคะแนน
ค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
 

ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการพฒันาพนกังาน
พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 0.21 มธัยฐานท่ี 0.00 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.87 ค่าต ่าสุด
ท่ี-2.00 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งใกลเ้คียง
กบัค่านิยมองคก์ารและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการพฒันาพนกังาน 
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ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมีคุณธรรมและ
ความซ่ือสัตยพ์บว่ามีค่าเฉล่ียรวม 0.34 มธัยฐานท่ี 0.00 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
0.68 ค่าต ่าสุดท่ี -1.50 และค่าสูงสุดท่ี 2.50 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้ง
ของค่านิยมโดยมีคะแนนค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนั
ค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมีคุณธรรม  
และความซ่ือสัตย ์ 

 
ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเน้นบุคคล

พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 0.68 มธัยฐานท่ี 0.75 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.77 ค่าต ่าสุดท่ี 
-1.50 และค่าสูงสุดท่ี 3.75 กล่าวคือ พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมโดยมี
คะแนนค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.7  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเนน้บุคคล  



49 

 

 ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์
พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 0.15 มธัยฐานท่ี 0.00 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 ค่าต ่าสุดท่ี 
-1.50 และค่าสูงสุดท่ี 3.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งใกลเ้คียง
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัค่านิยมองคก์ารและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
 
 ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างด้านการใส่ใจใน
รายละเอียดพบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 0.22 มธัยฐานท่ี 0.25 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
0.64 ค่าต ่าสุดท่ี -1.75 และค่าสูงสุดท่ี 2.50 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้ง
ของค่านิยมโดยมีคะแนนค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองคก์ารอยูใ่นระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนั
ค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.9  ความไมส่อดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการใส่ใจในรายละเอียด  
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 ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างด้านการได้รับ
ผลตอบแทนพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 0.70 มธัยฐานท่ี 0.50 ฐานนิยมท่ี 0.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.04 
ค่าต ่าสุดท่ี  -2.00 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้งของ
ค่านิยมโดยมีคะแนนค่านิยมบุคคลสูงกวา่ค่านิยมองค์การอยู่ในระดบัต ่าและมีความแตกต่างกนัมาก 
ดงัภาพท่ี 4.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.10  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างดา้นการไดรั้บ
ผลตอบแทน 

 
4.2.2  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์

น าเสนอผลการวิเคราะห์ 10 ด้าน ประกอบดว้ย โดยรวม ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์การมุ่งเนน้บุคคล การมุ่งเนน้
ผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียด และการไดรั้บผลตอบแทน ดงัน้ี 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์โดยรวมพบว่ามี
ค่าเฉล่ียรวม 3.31 มธัยฐานท่ี 3.38 ฐานนิยมท่ี 3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.37 ค่าต ่าสุดท่ี 1.44 
และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคล้องกับค่านิยม
องคก์ารมากและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนัดงัภาพท่ี 4.11 
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ภาพที ่4.11  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์โดยรวม 
 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ด้านความคิด
สร้างสรรคพ์บวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.39 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.47 
ค่าต ่าสุดท่ี 1.25 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนัดงัภาพท่ี 4.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.12  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
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 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ดา้นการท างานเป็น
ทีมพบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 3.32 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.53 ค่า
ต ่าสุดท่ี 0.75 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนัดงัภาพท่ี 4.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการท างานเป็นทีม 
 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ด้านการมุ่งเน้น
ลูกคา้พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.38 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.51 ค่า
ต ่าสุดท่ี 0.75 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั ดงัภาพท่ี 4.14 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.14  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
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 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ดา้นการพฒันา
พนกังานพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.34 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.64 
ค่าต ่าสุดท่ี 0.00 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารมากท่ีสุดและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.15 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.15  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการพฒันาพนกังาน 
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ดา้นการมีคุณธรรม
และความซ่ือสัตยพ์บวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.44 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ท่ี 0.56 ค่าต ่าสุดท่ี 1.50 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากท่ีสุดและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.16 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.16  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
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 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคคลพบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 3.13 มธัยฐานท่ี 3.25 ฐานนิยมท่ี 3.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.65 ค่า
ต ่าสุดท่ี 0.25 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก ดงัภาพท่ี 4.17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.17  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการมุ่งเนน้บุคคล 
 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ด้านการมุ่งเน้น
ผลลพัธ์พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.42 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.46 ค่า
ต ่าสุดท่ี 1.00 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั ดงัภาพท่ี 4.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.18  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
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 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ด้านการใส่ใจใน
รายละเอียดพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 3.46 มธัยฐานท่ี 3.50 ฐานนิยมท่ี 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.48 
ค่าต ่าสุดท่ี 1.50 และค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมองคก์ารค่อนมากท่ีสุดและมีความแตกต่างกนันอ้ยหรือเกาะกลุ่มกนั ดงัภาพท่ี 4.19 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการใส่ใจในรายละเอียด 
 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการได้รับผลตอบแทนพบว่ามีค่าเฉล่ีย
รวม 3.02 มัธยฐานท่ี 3.25 ฐานนิยมท่ี 3.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.83 ค่าต ่าสุดท่ี 0.00 และ
ค่าสูงสุดท่ี 4.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคล้องกบัค่านิยมองค์การ
มากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.20 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.20  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 ดา้นการไดรั้บผลตอบแทน 
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4.2.3  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
การวิ เคราะห์ความสอดคล้องของค่ านิ ยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                

ก าลงัสองน าเสนอผลการวิเคราะห์ 10 ดา้น ประกอบดว้ย โดยรวม ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
เป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนักงาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ การมุ่งเน้นบุคคล 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียด และการไดรั้บผลตอบแทน ดงัน้ี 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองโดยรวมพบว่ามี
ค่าเฉล่ียรวม 11.56 มธัยฐานท่ี 11.72 ฐานนิยมท่ี 11.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 2.06 ค่าต ่าสุดท่ี 
3.75 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบัค่านิยม
องคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.21 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.21  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองโดยรวม 
 
 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสองด้านความคิด
สร้างสรรคพ์บวา่มีค่าเฉล่ียรวม 11.91 มธัยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 12.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
2.84 ค่าต ่าสุดท่ี 2.25 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.22 
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ภาพที ่4.22  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการท างาน
เป็นทีมพบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 11.56 มธัยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 12.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
3.05  ค่าต ่าสุดท่ี 0.75 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.23  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการท างานเป็นทีม 
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการมุ่งเน้น
ลูกคา้พบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 11.87 มธัยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 12.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.11 
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ค่าต ่าสุดท่ี 1.25 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.24 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.24  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการพฒันา
พนักงานพบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 11.70 มธัยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 16.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
3.74 ค่าต ่าสุดท่ี 0.00 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.25 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.25  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการพฒันาพนกังาน 
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 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างก าลังสองด้านการมี
คุณธรรมและความซ่ือสัตย์พบว่ามีค่าเฉล่ียรวม 12.31 มัธยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 16.00 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.47 ค่าต ่าสุดท่ี 2.50 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่
มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการมุ่งเน้น
บุคคลพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 10.58 มธัยฐานท่ี 10.75 ฐานนิยมท่ี 10.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 3.45 
ค่าต ่าสุดท่ี 0.25 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวชิาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.27 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.27  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการมุ่งเนน้บุคคล 
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 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการมุ่งเน้น
ผลลพัธ์บุคคลพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 12.14 มธัยฐานท่ี 12.50 ฐานนิยมท่ี 12.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ท่ี 2.78 ค่าต ่าสุดท่ี 1.50 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.28 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.28  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
 
 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการใส่ใจใน
รายละเอียดพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 12.14 มธัยฐานท่ี 12.36 ฐานนิยมท่ี 14.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
3.00 ค่าต ่าสุดท่ี 2.50 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.29  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการใส่ใจในรายละเอียด 
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 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองดา้นการใส่ใจใน
รายละเอียดพบวา่มีค่าเฉล่ียรวม 10.06 มธัยฐานท่ี 10.75 ฐานนิยมท่ี 14.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 
4.15 ค่าต ่าสุดท่ี 0.00 และค่าสูงสุดท่ี 16.00 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคล
สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ารมากและมีความแตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

ภาพที ่4.30  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
 ดา้นการไดรั้บผลตอบแทน 
 

4.2.4  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยหาความสัมพนัธ์พบว่ามี
ค่าเฉล่ียรวม 0.09 มธัยฐานท่ี 0.10 ฐานนิยมท่ี -0.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.24 ค่าต ่าสุดท่ี -0.64 
และค่าสูงสุดท่ี 0.64 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคล้องกับค่านิยม
องคก์ารนอ้ยและเกาะกลุ่มกนัดงัภาพท่ี 4.31 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่4.31  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาความสัมพนัธ์โดยรวม 
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4.2.5  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง 
 การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรงพบมีค่าเฉล่ียรวม 3.34 
มธัยฐานท่ี 3.00 ฐานนิยมท่ี 3.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.74 ค่าต ่าสุดท่ี 1.00 และค่าสูงสุดท่ี 5.00 
กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีค่านิยมบุคคลสอดคลอ้งกบัค่านิยมองค์การมากและมีความ
แตกต่างกนัมาก ดงัภาพท่ี 4.32 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.32  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรงโดยรวม 
 
 ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดน้ีพบวา่วิธีการวดัทั้ง 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง
สัมบูรณ์ และความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมทุกด้านอยู่ท่ี 0.35, 3.31 และ 11.56 ตามล าดับ หมายความว่าพยาบาลวิชาชีพมีความไม่
สอดคล้องของของค่านิยมบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับต ่า หรือกล่าวได้ว่าพยาบาลวิชาชีพ               
มีความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับมาก และมีการรับรู้ความสอดคล้อง
คลา้ยคลึงกนั ไม่แตกต่างกนัมาก นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายดา้น คือ ความคิดสร้างสรรค ์
การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกค้า การพฒันาพนักงาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ การ
มุ่งเน้นบุคคล การมุ่งเน้นผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียด และการไดรั้บผลตอบแทน พบว่า ดา้น
ความคิดสร้างสรรค ์การพฒันาพนกังานและการท างานเป็นทีมมีความไม่สอดคลอ้งระหวา่งค่านิยม
บุคคลกับองค์การอยู่ในระดับต ่าท่ีสุด หรือกล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยรวมพบวา่มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.09 หมายความวา่พยาบาลวชิาชีพมีความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารนอ้ย 
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ในขณะท่ีวิธีการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรงพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 
ท าใหเ้ห็นวา่มีระดบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดน้ีท าให้เขา้ใจได้ว่าการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารแต่ละวิธีใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั โดยการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการ
หาผลต่างสัมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ทดสอบสมมติฐานมากท่ีสุดเน่ืองจากผลรวม
คะแนนไม่มีการหกัลา้งกนัเองเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์ารโดยการหาผลต่าง อีกทั้งยงัมีผลรวมคะแนนไม่กวา้งและมีการกระจายของขอ้มูลมากเกินไป
เม่ือเปรียบเทียบกบัการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
นอกจากน้ีวิธีดงักล่าวมีค่าคะแนนท่ีมีน ้ าหนกัใกลเ้คียงและมีทิศทางเดียวกนักบัวธีิการวดัโดยตรงซ่ึง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของค่านิยมหลกั 9 ดา้นได้อย่างเหมาะสมกว่าวิธีการวดัความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร  

 

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน มีผลการ
ทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 
 

4.3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การกับความผูกพัน
ต่อองค์การ 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ารใชก้ารวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารรวมทั้งส้ิน 5 วิธี แบ่งเป็น
การวดัความสอดคลอ้งโดยออ้ม 4 วิธี และการวดัความสอดคลอ้งโดยตรง 1 วิธี ซ่ึงผลการวิเคราะห์ 
(ดงัตารางท่ี 4.2) พบวา่  

4.3.1.1  ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง (D) พบว่า
คะแนนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ              
(r = -.239, p < .01) เม่ือวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การเป็นรายด้าน คือ ความผูกพนัด้านความรู้สึก 
ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคล
กบัองค์การโดยการหาผลต่างโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัดา้นการคงอยู่และความ
ผูกพนัด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.245 และ -.241 ตามล าดับ, p < .01) แต่ไม่พบ
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ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = -.024) นอกจากน้ีได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์รายด้าน
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                  
ดา้นความคิดสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = -.172, -.206 โดยท่ี p < .01 และ                
-.132 โดยท่ี p < .05) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = -.043)  

2) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                        
ด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = -.111, p < .05) 
ความผูกพันด้านการคงอยู่ (r = -.185, p < .01)  และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  (r = -.115, p < .05)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .070) 

3) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                    
ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการคง
อยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = -.080, -.135 และ -.043 ตามล าดับ,                
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = -.005) 

4) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                   
ดา้นการพฒันาพนกังานมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = -.162, p < .01) 
ความผูกพันด้านการคงอยู่ (r = -.162, p < .05) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  (r = -.145, p < .01)                 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.047) 

5) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                   
ดา้นการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยมี์ความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความ
ผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน (r = -.194, -.222 และ -.165 ตามล าดบั, p < .01) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.038) 

6) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                    
ด้านการมุ่งเน้นบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางลบกับความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัด้าน                  
การคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.216, -.184 และ -.244 
ตามล าดบั, p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.025) 

7) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                    
ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = -.167, -.145 และ -.165 ตามล าดบั, 
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = -.048) 
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8) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                    
ดา้นการใส่ใจในรายละเอียดมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้น
การคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.214, -.186 และ -.208 
ตามล าดบั, p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.069) 

9) ความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง                         
ดา้นการไดรั้บผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้น
การคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.197, -.157 และ -.254 
ตามล าดบั, p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.012) 

4.3.1.2  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|𝐷|)
พบวา่คะแนนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (r = .272, p < .01) เม่ือวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น คือ ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 
ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัด้านการคงอยู่และความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .305 และ .250 ตามล าดับ, p < .01) แต่ไม่พบ
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัด้านความรู้สึก (r = .035) นอกจากน้ีได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์รายด้าน
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = .139, p < .01) 
ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่(r = .125, p < .05) และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (r = .097, p < .01) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .095) 

2) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .215, .282 และ .157 ตามล าดบั,                
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .040) 

3) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .162, .196 และ .135 ตามล าดบั,                 
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .024) 

4) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการพฒันาพนกังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม  ความผูกพนัดา้น
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การคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคญัทาง (r = .166, .170 และ .125 ตามล าดับ,              
p < .01)  และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .077) 

5) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยมี์ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความ
ผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคญัทาง (r = .135, .259 และ .075 
ตามล าดบั, p < .01)  และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .032) 

6) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการมุ่งเนน้บุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .233, .236 และ .228 ตามล าดบั,                
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .035) 

7) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผกูพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .181, .220 และ .171 ตามล าดบั,              
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .002) 

8) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการใส่ใจในรายละเอียดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนั
ด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทัดฐาน (r = .162, .211 และ .156 ตามล าดับ, p < .01) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .022) 

9)  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
ดา้นการไดรั้บผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผกูพนัดา้น
การคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน  (r = .182, .146 และ .228 ตามล าดับ, p  < .01) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = .001) 

4.3.1.3  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง (D2) 
พบวา่คะแนนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (r = .281, p < .01) เม่ือวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น คือ ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 
ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน พบวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัดา้นการคงอยู่และความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .319 และ .253 ตามล าดับ, p < .01) แต่ไม่พบ
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัด้านความรู้สึก (r = .037) นอกจากน้ีได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์รายด้าน
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
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1) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = .147, p < .01) 
ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (r = .110, .123 
และ .101 ตามล าดบั, p < .05) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการท างานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .217, .281 และ.155 ตามล าดับ,             
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .049) 

3) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .166, .198 และ.138 ตามล าดับ,                
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .027) 

4) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการพฒันาพนกังานมีความสัมพนัธทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้น
การคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (r = .154, .147 และ .119 ตามล าดับ, p < .01) และไม่พบ
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .079) 

5) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ด้านการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย์มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม  (r = .129,                
p < .05) และความผูกพนัดา้นการคงอยู ่ (r = .254,  p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้น
ความรู้สึกและความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน (r = -.032 และ .068) 

6) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการมุ่งเนน้บุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .231, .242 และ.227 ตามล าดับ,                  
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .026) 

7) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการมุ่งเนน้ผลลพัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผกูพนัดา้นการ
คงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดัฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .167, .213 และ.167 ตามล าดับ,                
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = -.026) 

8) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการใส่ใจในรายละเอียดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนั
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ด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .154, .207 และ.150 
ตามล าดบั, p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัดา้นความรู้สึก (r = -.029) 

9) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง 
ดา้นการไดรั้บผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผกูพนัดา้น
การคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .194, .164 และ.228 ตามล าดบั, 
p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัดา้นความรู้สึก (r = .012) 

4.3.1.4  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = .103) เม่ือ
วิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การเป็นรายดา้น คือ ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่
และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน พบว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมบุคคลกับค่านิยมองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันด้าน
ความรู้สึกและความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน (r = -.015 และ .058 ตามล าดบั) และพบความสัมพนัธ์กับ
ความผกูพนัดา้นการคงอยูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .191, p < .01) 

1) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การด้านความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความ
ผูกพนัต่อองค์การโดยรวม (r = .231, p < .01) ความผูกพนัด้านความรู้สึก (r = .256, p < .01)  และความ
ผูกพนัด้านบรรทดัฐาน (r = .019, p < .05) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่พบความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัดา้นการคงอยู ่

2) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การดา้นการท างานเป็นทีมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม ความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดั
ฐาน (r = .088, -.006, .072 และ .119 ตามล าดบั) 

3) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม ความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดั
ฐาน (r = .097, .132, .052 และ .049 ตามล าดบั) 

4) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารดา้นการพฒันาพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม ความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดั
ฐาน (r = -.124 .031, -.287 และ -.060 ตามล าดบั) 
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5) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การดา้นการมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนั
ดา้นบรรทดัฐาน (r = -.126 -.157, -.111 และ -.201 ตามล าดบั) 

6) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารดา้นการมุ่งเนน้บุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนั
ต่อองค์การโดยรวม (r = .062, p < .01) และไม่พบความสัมพนัธ์กับความผูกพนัด้านความรู้สึก ความ
ผกูพนัดา้นการคงอยู ่และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (r = -.016, .034 และ -.124) 

7) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การดา้นการมุ่งเน้นผลลพัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวม ความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และความผูกพนัด้านบรรทดั
ฐาน (r = .052 -.014, .032 และ .077 ตามล าดบั) 

8) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารดา้นการใส่ใจในรายละเอียดไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดั
ฐาน (r = .067, .079, .016 และ .054 ตามล าดบั) 

9) ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์
ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารดา้นการไดรั้บผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองค์การโดยรวม ความผูกพนัดา้นความรู้สึก ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และความผูกพนัดา้นบรรทดั
ฐาน (r = -.037, .052, .004 และ -.116 ตามล าดบั)  

4.3.1.5  ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรงมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .424, p < .01) เม่ือวิเคราะห์ความ
ผูกพนัต่อองค์การเป็นรายด้าน คือ ความผูกพนัด้านความรู้สึก ความผูกพนัด้านการคงอยู่ และความ
ผูกพนัด้านบรรทดัฐาน พบว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรงมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผูกพนัด้านความรู้สึก (r = .129, p < .05)  ความผูกพนัด้านการคงอยู่และความผูกพนั
ดา้นบรรทดัฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .461 และ .347 ตามล าดบั, p < .01) 
 ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดน้ีพบว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยออ้มและ
โดยตรงผา่นวิธีวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|𝐷|) ความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง (D2) และความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรงสามารถสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 อย่างชดัเจนวา่ความสอดคลอ้งของ
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ค่านิยมบุคคลกบัองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ และยงัพบว่าวิธีการวดั
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยม
องค์การไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ ดงันั้นจึงท าให้วิธีดงักล่าวปฏิเสธสมมติฐาน 
นอกจากน้ีวิธีการวดัความไม่สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างของค่านิยม
บุคคลกับองค์การ (D) แม้ผลการวิเคราะห์ซ่ึงพบว่าไม่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ได้อย่างชัดเจน                  
แต่หากพิจารณาให้ถ่ีถ้วนจะพบว่าวิธีดงักล่าวเป็นวิธีการค านวณความไม่สอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกับองค์การ ซ่ึงพบว่าความไม่สอดคล้องหรือการมีความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับ
องค์การอยู่ในระดบัต ่าจะส่งผลลบต่อความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้ผลการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์แสดงผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ดีจึงสรุปได้ว่า
วธีิการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยออ้ม 3 วธีิ และการวดัโดยตรง 1 วธีิ รวม
ทั้งส้ิน 4 วิธี สามารถสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
ตารางที่ 4.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การแล

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ตัวแปร 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

โดยรวม 
ด้าน 

ความรู้สึก 
ด้าน 

การคงอยู่ 
ด้าน 

บรรทดัฐาน 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

D 

โดยรวม -.239** -.024 -.245** -.241** 
ความคิดสร้างสรรค ์ -.172** -.043 -.206** -.132** 
การท างานเป็นทีม -.111** .070 -.185** -.115** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ -.080** -.005 -.135** -.043** 
การพฒันาพนกังาน -.162** -.047 -.162** -.145** 
การมีคุณธรรมและความ
ซ่ือสตัย ์

-.194** -.038 -.222** -.165** 

การมุ่งเนน้บุคคล -.216** -.025 -.184** -.244** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ -.167** -.048 -.145** -.165** 
การใส่ใจในรายละเอียด -.214** -.069 -.186** -.208** 
การไดรั้บผลตอบแทน -.197** -.012 -.157** -.254** 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

โดยรวม 
ด้าน 

ความรู้สึก 
ด้าน 

การคงอยู่ 
ด้าน 

บรรทดัฐาน 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

 
 
 
 
 
 
 

|𝐷| 

โดยรวม .272** .035 .305** .250** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .139** .095 .125** .097** 
การท างานเป็นทีม .215** .040 .282** .157** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .162** .024 .196** .135** 
การพฒันาพนกังาน .166** .077 .170** .125** 
การมีคุณธรรมและความ
ซ่ือสตัย ์

.135** .032 .259** .075** 

การมุ่งเนน้บุคคล .233** .035 .236** .228** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .181** .002 .220** .171** 
การใส่ใจในรายละเอียด .162** .022 .211** .156** 
การไดรั้บผลตอบแทน .182** .001 .146** .228** 

      
 
 
 
 
 
 
 

D2 

โดยรวม .281** .037 .319** .253** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .147**   .110* .123** .101** 
การท างานเป็นทีม .217** .049 .281** .155** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .166** .027 .198** .138** 
การพฒันาพนกังาน .154** .079 .147** .119** 
การมีคุณธรรมและความ
ซ่ือสตัย ์

.129** -.032 .254** .068** 

การมุ่งเนน้บุคคล .231** .026 .242** .227** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .167** -.026 .213** .167** 
การใส่ใจในรายละเอียด .154** -.029 .207** .150** 
การไดรั้บผลตอบแทน .194** .012 .164** .228** 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

โดยรวม 
ด้าน 

ความรู้สึก 
ด้าน 

การคงอยู่ 
ด้าน 

บรรทดัฐาน 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

Co
rre

lat
ion

 

โดยรวม .103** -.015 .191** .058** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .231** .256** .072** .019** 
การท างานเป็นทีม .088** -.006 .072** .119** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .097** .132 .052** .049** 
การพฒันาพนกังาน -.124** .031 -.287** -.060** 
การมีคุณธรรมและความ
ซ่ือสตัย ์

-.126** -.157 -.111** -.201** 

การมุ่งเนน้บุคคล .062** -.016 .034** -.124** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .052** -.014 .032** .077** 
การใส่ใจในรายละเอียด .067** .079 .016** .054** 
การไดรั้บผลตอบแทน -.037** .052 .004** -.116** 

      
ความสอดคลอ้งโดยตรง .424**   .129* .461** .347** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
                    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 

4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การกับความ
พยายามทุ่มเท 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารกบัความ
พยายามทุ่มเทใช้การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารรวมทั้งส้ิน 5 วิธี แบ่งเป็นการ
วดัความสอดคล้องโดยอ้อม 4 วิธี และการวดัความสอดคล้องโดยตรง 1 วิธี ซ่ึงผลการวิเคราะห์              
(ดงัตารางท่ี 4.3) พบวา่  

4.3.2.1 ความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง (D) พบว่า
คะแนนโดยรวมไม่ มีความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเท (r = .048) นอกจากน้ีหากวิเคราะห์
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ความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นพบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารทุกดา้น ไดแ้ก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
การมุ่งเน้นบุคคล การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การใส่ใจในรายละเอียดและการได้รับผลตอบแทนไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่ มเท (r = -.012, .031, .060, .027, -.052, .023, .095, .051 และ .040 
ตามล าดบั)  

4.3.2.2 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|𝐷|)
พบว่าคะแนนโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กับความพยายามทุ่มเท (r = .006) นอกจากน้ีหากวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นพบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารทุกดา้น ไดแ้ก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
การมุ่งเน้นบุคคล การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การใส่ใจในรายละเอียดและการได้รับผลตอบแทนไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่ มเท (r = .010, -.009, .024, .051, .026, -.018, .045, .033 และ .050 
ตามล าดบั) 

4.3.2.3 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง (D2) 
พบว่าคะแนนโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กับความพยายามทุ่มเท (r = .032) นอกจากน้ีหากวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นพบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารทุกดา้น ไดแ้ก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์
การมุ่งเน้นบุคคล การมุ่งเน้นผลลัพธ์ การใส่ใจในรายละเอียดและการได้รับผลตอบแทนไม่มี
ความสั มพันธ์กับความพยายามทุ่ ม เท  (r = .006, .004, .033, .054, .024, .008, .060, .041 และ  .016 
ตามล าดบั) 

4.3.2.4 ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร พบวา่ คะแนนโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .114, p < .05) นอกจากน้ีหากวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เป็นรายด้านพบว่า 
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารทุกดา้น ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม การ
มุ่งเนน้ลูกคา้ การพฒันาพนกังาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์การมุ่งเนน้บุคคล การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ 
และการได้รับผลตอบแทนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพยายามทุ่มเท (r = .003, .031, .020, .194, -.216, 
.015, .102 และ -.041 ตามล าดับ) ยกเวน้การใส่ใจในรายละเอียดท่ีพบความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
พยามยามทุ่มเทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .287, p < .01) 

4.3.2.5 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรงมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความพยายามทุ่มเทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .393, p < .01) 
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 ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดน้ีพบวา่การวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้ม
ผ่านการวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างของค่านิยมบุคคลกบั
องคก์าร (D) ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ (|𝐷|) และความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสอง (D2) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
พยายามทุ่มเทจึงท าให้วิธีดงักล่าวปฏิเสธสมมติฐาน ส่วนวิธีการวดัความสอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกบัองค์การโดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร และความสอดคลอ้ง
ของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรงนั้ นพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพยายามทุ่มเท                    
จึงสามารถสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ได้อย่างชัดเจนว่าความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ             
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท  
 
ตารางที่ 4.3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารและ     

ความพยายามทุ่มเท 
 

ตัวแปร ความพยายามทุ่มเท 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

D 

โดยรวม .048** 
ความคิดสร้างสรรค ์ -.012** 
การท างานเป็นทีม .031** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .060** 
การพฒันาพนกังาน .027** 
การมีคุณธรรมและความซ่ือสตัย ์ -.052** 
การมุ่งเนน้บุคคล .023** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .095** 
การใส่ใจในรายละเอียด .051** 
การไดรั้บผลตอบแทน .040** 

   

) |𝐷| 

โดยรวม .006** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .010** 
การท างานเป็นทีม -.009** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .024** 



75 

 

ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ความพยายามทุ่มเท 

คว
าม
สอ

ดค
ลอ้

งข
อง
ค่ า
นิย

มบุ
คค

ลก
บัอ

งค
ก์า
ร 

 

 
 
 
 

   ) |𝐷| 

 
 

การพฒันาพนกังาน .051** 
การมีคุณธรรมและความซ่ือสตัย ์ .026** 
การมุ่งเนน้บุคคล -.018** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .045** 
การใส่ใจในรายละเอียด .033** 
การไดรั้บผลตอบแทน .050** 

   
 
 
 
 
 
 
 

D2 

โดยรวม .032** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .006** 
การท างานเป็นทีม .004** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .033** 
การพฒันาพนกังาน .054** 
การมีคุณธรรมและความซ่ือสตัย ์ .024** 
การมุ่งเนน้บุคคล .008** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .060** 
การใส่ใจในรายละเอียด .041** 
การไดรั้บผลตอบแทน .016** 

   

 

Co
rre

lat
ion

 

โดยรวม .114** 
ความคิดสร้างสรรค ์ .003** 
การท างานเป็นทีม .031** 
การมุ่งเนน้ลูกคา้ .020** 
การพฒันาพนกังาน .194** 
การมีคุณธรรมและความซ่ือสตัย ์ -.216** 
การมุ่งเนน้บุคคล .015** 
การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ .102** 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ความพยายามทุ่มเท 

 

 การใส่ใจในรายละเอียด .287** 
การไดรั้บผลตอบแทน -.041** 

   
ความสอดคลอ้งโดยตรง  .393** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
                    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
 4.3.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความพยายามทุ่มเท 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างความผูกพนัต่อองค์การกบั
ความพยายามทุ่มเท (ดงัตารางท่ี 4.4) พบวา่ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพยายามทุ่มเทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .385, p < .01) และเม่ือวิเคราะห์ความผูกพนัต่อ
องคก์ารเป็นรายดา้น พบวา่ความผูกพนัดา้นการคงอยูแ่ละความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = .389 และ .368 ตามล าดบั, p < .01) และพบว่าความผูกพนัดา้น
ความรู้สึกไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพยายามทุ่มเท (r = .370, p > .05) ผลท่ีพบทั้งหมดน้ีจึงสนบัสนุน
สมมติท่ีฐานท่ี 3 อยา่งชดัเจนวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 
 
ตารางที ่4.4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเท 
 

ตัวแปร ความพยายามทุ่มเท 

คว
าม
ผกู

พนั
 

ต่อ
อง
คก์

าร
 โดยรวม .385** 

ดา้นความรู้สึก .074** 
ดา้นการคงอยู ่ .389** 
ดา้นบรรทดัฐาน .368** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
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4.4  ผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน 
 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความแตกต่าง
และความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมและความพยายามทุ่มเท และวิเคราะห์
อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 

4.4.1  การวิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การโดยรวม  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 4.4.1.1  ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
(p > .05) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
 

ปัจจัย ปัจจัยส่วนบุคคล n  S.D. t p-value 

ความผกูพนั 
ต่อองคก์าร 

ต าแหน่งงาน 
พยาบาลวชิาชีพ 366 3.16 .603 

-1.836 .067 
หวัหนา้พยาบาล  11 3.49 .299 

 
 4.4.1.2  ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุและอายุงานใน

องค์การแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องคก์ารโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุั้งแต่ 
49 ปีข้ึนไปมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุในระดบัอ่ืนๆ และ
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุงานในองคก์ารแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานในระดบัอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6  ความผกูพนัต่อองคก์ารในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุละอายงุานในองคก์ารแตกต่างกนั 
 

ปัจจัย ปัจจัยส่วนบุคคล n  S.D. F p-value 

ความผกูพนั 
ต่อองคก์าร 

อาย ุ

20-27 ปี 103 2.99 .053 

5.009 .001 
28-34 ปี  54 3.09 .061 
35-42 ปี 60 3.17 .080 
43-49 ปี 37 3.30 .116 
49 ปีข้ึนไป 124 3.31 .054 

       

อายงุาน 
ในองคก์าร 

ไม่ถึง 1 ปี 19 3.14 .498 

3.383 .010 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 51 2.94 .511 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 39 3.03 .527 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 43 3.21 .603 
10 ปีข้ึนไป 225 3.24 .617 

  
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffe ปรากฏว่ากลุ่มท่ีมี

อายรุะหวา่ง 20-27 ปี กบักลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.002 (p < .05) โดยกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปมีคะแนนความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมเฉล่ียสูง
กว่าหรือต่างกนัเท่ากบั .3205 กบักลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 20-27 ปี และพบว่าอายุงานในองค์การของ
กลุ่มท่ีอายุงานในองค์การ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี กับกลุ่มท่ีมีอายุงานในองค์การตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .029 (p < .05) โดยกลุ่มท่ีมีอายุงานในองค์การตั้งแต่           
10 ปีข้ึนไปมีคะแนนความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมเฉล่ียสูงกวา่หรือต่างกนัเท่ากบั .3017 กบักลุ่มท่ี
มีอายงุานในองคก์าร 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุละอายงุานในองคก์าร
แตกต่างกนัโดยใชส้ถิติของ Scheffe 

 

ปัจจัย ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ความ
ผกูพนั 

ต่อองคก์าร 

อาย ุ

20-27 ปี (1) - .910 .500 .100 .002* 
28-34 ปี (2) - - .975 .562 .242 
35-42 ปี (3) - - - .861 .631 
43-49 ปี (4) - - - - 1.000 
49 ปีข้ึนไป (5) - - - - - 

        

อายงุาน 
ในองคก์าร 

ไม่ถึง 1 ปี (1) - .815 .983 .994 .968 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี (2) - - .967 .281 .029* 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี (3) - - - .749 .387 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี (4) - - - -  .999 
10 ปีข้ึนไป (5) - - - - - 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 

4.4.2  การวเิคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของความพยายามทุ่มเท จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 4.4.2.1  ความพยายามทุ่มเทในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน ผลการ
วิเคราะห์พบว่ามีความพยายามทุ่มเทแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) คือ พยาบาล
วิชาชีพท่ีมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลมีความพยายามทุ่มเทสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพทั่วไป                    
ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ความพยายามทุ่มเทในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
 

 
ปัจจัยด้าน n  S.D. t p-value 

ความ 
พยายามทุ่มเท 

ต าแหน่งงาน 
พยาบาลวชิาชีพ 366 3.67 .601 

-2.511 .012 
หวัหนา้พยาบาล  11 4.13 .617 

  
 4.4.2.2  ความพยายามทุ่มเทในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุและอายุงานในองคก์ารแตกต่าง

กัน ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปมี
ความพยายามทุ่มเทสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุอ่ืนๆ และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงานในองค์การ
แตกต่างกนัมีความพยายามทุ่มเทแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานในระดบั
อ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ความพยายามทุ่มเทในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุละอายงุานในองคก์ารแตกต่างกนั 
 

 

ปัจจัยด้าน n  S.D. F p-value 

ความ 
พยายามทุ่มเท 

อาย ุ

20-27 ปี 103 3.49 .585 

6.835 .000 
28-34 ปี 54 3.53 .529 
35-42 ปี 60 3.67 .603 
43-49 ปี 37 3.64 .596 
49 ปีข้ึนไป 124 3.87 .607 

       
 
 

อายงุาน 
ในองคก์าร 

ไม่ถึง 1 ปี 19 3.67 .475 

5.166 .000 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 51 3.43 .530 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 39 3.42 .656 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 43 3.66 .609 
10 ปีข้ึนไป 225 3.76 .603 
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ผูว้ิจยัวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe ผลปรากฏว่ากลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-27 ปี กบักลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .000           
(p < .05) โดยกลุ่มท่ีมีอายตุั้งแต่ 49 ปีข้ึนไปมีคะแนนความพยายามทุ่มเทเฉล่ียสูงกวา่หรือต่างกนัเท่ากบั 
.3855 กบักลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 20-27 ปี และพบว่าอายุงานในองค์การของกลุ่มท่ีมีอายุงานในองค์การ
ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปกบักลุ่มท่ีอายุงานในองคก์าร 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุงานในองค์การ 3 ปี 
แต่ไม่ถึง 5 ปีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .012 และ .028 ตามล าดบั (p < .05) โดยกลุ่ม
ท่ีมีอายุงานในองค์การตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีคะแนนความพยายามทุ่มเทเฉล่ียสูงกว่าหรือต่างกนัเท่ากบั 
.3334 กบักลุ่มท่ีมีอายุงานในองค์การ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี และมีคะแนนความพยายามทุ่มเทเฉล่ียสูงกว่า
หรือต่างกนัเท่ากบั .3427 กบักลุ่มท่ีมีอายงุานในองคก์าร 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  การเปรียบเทียบความพยายามทุ่มเทในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุและอายุงานในองค์การ

แตกต่างกนัโดยใชส้ถิติของ Scheffe 
 

ปัจจัย ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ความ
พยายาม
ทุ่มเท 

อาย ุ

20-27 ปี (1) - .993 .452 .769 .000* 
28-34 ปี (2) - - .883 .956 .017 
35-42 ปี (3) - - - .999 .318 
43-49 ปี (4) - - - -  .350 
49 ปีข้ึนไป (5) - - - - - 

        
 
 

อายงุาน 
ในองคก์าร 

ไม่ถึง 1 ปี (1) - .681 .684 1.000 .982 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี (2) - - 1.000 .465 .012* 
3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี (3) - - - .494 .028* 
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี (4) - - - -  .907  
10 ปีข้ึนไป (5) - - - - - 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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4.4.3  การวเิคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทโดย
ใช้การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 

  4.4.3.1  ผลการวเิคราะห์อ านาจในการท านายความผกูพนัต่อองคก์ารโดยใชก้ารวดัความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์รายดา้นเป็นตวัท านาย พบวา่ ความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การดา้นการท างานเป็นทีมและการมุ่งเน้นบุคคลสามารถร่วมกนั
ท านายความผูกพนัต่อองค์การได้ร้อยละ 10.1 (F = 14.519, p < .01) โดยพบว่าความสอดคล้องของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารดา้นการมุ่งเนน้บุคคลสามารถท านายความผูกพนัต่อองคก์ารไดม้ากท่ีสุดร้อย
ละ 5.3 รองลงมาคือดา้นการท างานเป็นทีม ร้อยละ 4.8 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การโดยใช้การวดัความ 

สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ 
 

ตัวท านาย 𝐑𝟐 Change B Beta t p-value 

ความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร 

     

     การท างานเป็นทีม .048 .416 .137 2.362 .019 
     การมุ่งเนน้บุคคล .053 .443 .173 2.987 .003 

 
หมายเหตุ: Rรวม

2  = .101, F = 14.519, p < .01 
 
 นอกจากน้ีเม่ือท าการวิเคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การโดยใช้การวดั
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์โดยการหาผลต่างสัมบูรณ์รายดา้นเป็นตวัท านายในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป พบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารดา้นการ
ได้รับผลตอบแทนเป็นองค์ประกอบเดียวท่ีสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์การได้ร้อยละ 4.8               
(F = 14.571, p < .01) ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การโดยใช้การวดัความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ในกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 

 

ตัวท านาย 𝐑𝟐 Change B Beta t p-value 

ความสอดคลอ้งของค่านิยม
บุคคลกบัองคก์าร 

     

     การไดรั้บผลตอบแทน .048 .539 .249 3.817 .000 
 
หมายเหตุ: F = 14.571, p < .01 
 

4.4.3.2 ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายความพยายามทุ่มเท โดยใช้การวดั
ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์รายด้านเป็นตวัท านาย 
พบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารไม่สามารถท านายความพยายามทุ่มเทได ้



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 
ความผูกพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การและ
ความพยายามทุ่ม เท  ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวน 378 คน โดยใช้
แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้ม แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ
โดยตรง แบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์ารและแบบสอบถามความพยายามทุ่มเท ในบทน้ีผูว้ิจยั
ได้สรุปและอภิปรายผลการวิจัยของการศึกษาคร้ังน้ี รวมทั้ งน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชต่้อไป 
 

5.1  การสรุปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
จ านวน 378 คน ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพยาบาลวชิาชีพ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
มากกวา่คร่ึงมีอายุงานในองค์การตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และมีอายุในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียง คละกนัในทุก
ระดับ กล่าวได้ว่า กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีมีความหลากหลายในด้านอายุและอายุงานใน
องคก์าร 
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5.2  การสรุปและอภิปรายผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ  
 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การจ าแนกตามการวดัความไม่
สอดคลอ้งและความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ 5 วิธี พบว่า ความไม่สอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างโดยรวมทุกดา้นมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.35 หมายความวา่
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมอยูใ่นระดบัต ่าหรือมีความสอดคลอ้งกนั
มาก ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพให้น ้ าหนกักบัระดบัค่านิยมส่วนบุคคลดีกว่าหรือสูงกวา่ค่านิยมองค์การท่ี
ตนเองรับรู้จากองค์การตน้สังกดัอยู่ในปัจจุบนั ส่วนความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ
โดยการหาผลต่างสัมบูรณ์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.31 และความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับ
องคก์ารโดยการหาผลต่างก าลงัสองมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 11.56 แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารของพยาบาลวชิาชีพท่ีอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีการวดัความ
สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมบุคคลกับค่านิยม
องค์การพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .09 ซ่ึงท าให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกนัน้อย อย่างไรก็ตามการวดั
ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรงพบค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.34 ท าให้เห็นว่า
พยาบาลวชิาชีพมีระดบัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การไม่ว่าจะใช้วิธีการ
ค านวณแบบใดจะให้ผลท่ีแตกต่างกนัท่ีสะทอ้นให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบการวดัในแต่ละวิธี 
ทั้งน้ีการวดัความสอดคล้องโดยออ้มผ่านค่านิยมหลกั 9 ด้านโดยใช้วิธีการวดัความไม่สอดคล้อง
ของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่าง ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการ
หาผลต่างสัมบูรณ์ ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลงัสอง และ
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยม
องค์การจะท าให้สามารถน าผลมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ส่วนการวดัความ
สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรงเป็นการวดัท่ีบุคคลท าการประเมินตนเองผ่าน
ค าถาม เช่น ฉันรู้สึกว่าค่านิยมส่วนตวัของฉันมีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมขององค์การ ซ่ึงมกัได ้              
ผลการวดัท่ีไม่เท่ียงตรง เน่ืองจากผูป้ระเมินส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจในมิติและความหมาย
ของค่านิยมองคก์ารท่ีแทจ้ริงจึงท าให้เกิดการประเมินคลาดเคล่ือนและผูป้ระเมินอาจมีความล าเอียง 
ตอบเข้าข้างตนเองมากเกินความเป็นจริง (Edwards, 2008) จึงจะส่งผลให้ได้ผลการศึกษาท่ีได้มี
ความแตกต่างกนั 
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5.3  การสรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัพบผลสนบัสนุนสมมติฐาน (ดงัตาราง
ท่ี 5.1) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

5.3.1  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน 
ต่อองค์การ 

 ผลการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ผา่นการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การโดยอ้อม 4 วิธี และการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรง 1 วิธี รวม
ทั้งส้ิน 5 วิธี พบว่าการวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่าง ความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคล
กบัองค์การโดยการหาผลต่างก าลังสอง และความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง
สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีพบความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับ
องคก์ารโดยรวมกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ส่วนการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การโดยหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองค์การพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์การ ดงันั้นจึงท าให้วิธีดงักล่าวปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 นอกจากน้ีเม่ือเลือกวิเคราะห์
ผลการทดสอบสมมติฐานเฉพาะความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่าง
สัมบูรณ์  พบว่า ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การทุกด้านยกเวน้ความผูกพนัด้านความรู้สึกซ่ึงช้ีให้เห็นว่า
ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์การ ผลท่ีพบบ่งชดัเจนว่า บุคลากรท่ีมีค่านิยมส่วนบุคคลสอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัค่านิยมองคก์ารก็จะส่งเสริมให้บุคลากรนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือถึงความผูกพนัต่อองคก์าร
มากข้ึน ซ่ึงสนบัสนุนวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารช่วยให้บุคลากรมีการมองชีวิต
การท างานในองคก์ารในแง่ดี มีความเครียดนอ้ยลง สามารถช่วยสร้างความเขา้ใจและความไวว้างใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อองค์การไดเ้ป็นอย่างดี (Sekiguchi, 2007) และสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ 
Kristof (1996) ท่ีกล่าวว่า ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การจะเป็นตัวผลักดันให้
บุคลิกภาพส่วนบุคคลและลกัษณะขององคก์ารกลมกลืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และการมี
ความสอดคลอ้งระหวา่งกนัสูงจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในองคก์ารมากข้ึนและ
จะยอมผูกพนัตนเองกบัองคก์ารมากข้ึน โดยผลการศึกษาน้ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการวิจยัท่ี
ผา่นมา เช่น Andrews, Baker & Hunt (2010) ท่ีพบวา่ ความสอดคลอ้งของค่านิยมระหวา่งบุคคลกบั
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องค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์การ และผลการวิจยัของ Siti N. A. Hamid 
(2011) ท่ีพบในท านองเดียวกนัว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบัองค์การมีความสัมพนัธ์กับ
ความผูกพนัต่องานและความผูกพนัต่อองคก์าร รวมถึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ประสิทธิพร เก่ง
ทอง (2552: 3) พบวา่ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองค์การ ความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบั
กลุ่มและความสอดคล้องระหว่างบุคคลกบังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจในการ
ท างานและความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

5.3.2  ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ                      
ความพยายามทุ่มเท  

ผลการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ผา่นการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบั
องค์การโดยอ้อม 4 วิธี และการวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรง 1 วิธี รวม
ทั้งส้ิน 5 วิธี พบวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่านิยม
บุคคลกับค่านิยมองค์การและความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยตรงสนับสนุน
สมมติฐานท่ี 2 ท่ีพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ
โดยรวมกบัความพยายามทุ่มเท ส่วนการวดัความไม่สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการ
หาผลต่าง ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ และความ
สอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การโดยการหาผลต่างก าลังสองไม่มีความสัมพนัธ์กับความ
พยายามทุ่มเทจึงท าให้วิธีดังกล่าวปฏิเสธสมมติฐานนอกจากน้ีเม่ือเลือกวิเคราะห์ผลการทดสอบ
สมมติฐานเฉพาะความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยการหาผลต่างสัมบูรณ์ พบวา่ ความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยรวมและรายดา้นทุกด้านไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
พยายามทุ่มเท ผลท่ีพบน้ีช้ีให้เห็นวา่โรงพยาบาลด าเนินการในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
เป็นทีม การมุ่งเน้นลูกคา้ การพฒันาพนักงาน การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์การมุ่งเน้นบุคคล 
การมุ่งเน้นผลลพัธ์ การใส่ใจในรายละเอียดและการไดรั้บผลตอบแทนไดไ้ม่ดีพอจึงท าให้พยาบาล
วิชาชีพเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจซ่ึงส่งผลต่อความสอดคล้องระหว่างค่านิยมบุคคลกับค่านิยม
องค์การ ดังผลการศึกษาของ Max (2015) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลตอบแทนขององค์การกับความ
พยายามทุ่มเท พบวา่ผลตอบแทนขององค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเทอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และการวิจยัของของศรัญยา แสงล้ิมสุวรรณและคณะ (2556: 78) ท่ีศึกษาเร่ือง
การพฒันาโมเดลความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การของพนักงานในบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นใน
ประเทศไทย พบว่า ความเหมาะสมของงาน ความยึดมัน่ดา้นจิตใจและบรรยากาศด้านจิตวิทยามี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การ และความผูกพนัของพนกังานต่อ
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องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพยายามทุ่มเท รวมถึงการศึกษาของ Lloyd (2008) ท่ีท าการศึกษา
ถึงความพยายามทุ่มเทและการแสดงพฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร พบวา่ ความพยายามทุ่มเทมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการแสดงพฤติกรรมการท างานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร หากบุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
มากข้ึนเท่าไรก็จะยิ่งมีความพยายามทุ่มเทในการท างานมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงเม่ือองค์ประกอบของ
ค่านิยมทั้งส่วนบุคคลและองค์การมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัแล้วย่อมท าให้บุคลากรสามารถ
ทุ่มเทท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยา่งไรก็ตามแมค้่านิยมส่วนบุคคลกบัค่านิยมองคก์าร
อาจไม่สอดคลอ้งกนั แต่ดว้ยวชิาชีพและจรรยาบรรณของการเป็นพยาบาลอาจมุ่งใหค้วามส าคญักบั
ผูป่้วยมากกวา่ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารท่ีตนสังกดั 

 
5.3.3  ความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท  

 ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 พบความสัมพนัธ์
ทางบวกระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับความพยายามทุ่มเททั้ งโดยรวมและรายด้าน กล่าวคือ 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การในระดบัสูงเป็นผูท่ี้มีความพยายามทุ่มเทในระดบัสูงด้วย
เช่นกนั ผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่า หากบุคลากรมีความยึดมัน่ ผูกพนัต่อองค์การก็จะมีความเต็มใจท่ีจะ
อุทิศกายใจทุ่มเทท างานให้กบัองคก์าร (Kanter, 1972) ทั้งน้ีอาจเกิดจากการท่ีบุคลากรมีเป้าหมายและ
บุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองคก์าร มีการยอมรับและปฏิบติัตนตามค่านิยม
ขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้(Marsh & Mannari, 1977: 57) โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั เช่น ศรัญยา แสง
ล้ิมสุวรรณและคณะ (2556: 78) พบว่า ความเหมาะสมของงาน ความยึดมั่นด้านจิตใจและ
บรรยากาศด้านจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ และ
ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพยายามทุ่มเท และสอดคลอ้งกบั 
Carless (2005: 341-352) พบว่า การรับรู้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานและบุคคลกับ
องคก์าร การสนบัสนุนจากสังคมและนโยบายความเท่าเทียมกนัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัต่อสายอาชีพ และส่งผลต่อมีความตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพดว้ยความทุ่มเท และใกลเ้คียงกบั
การศึกษาของ Goodman & Svyantek (1999) ไดศึ้กษาความสอดคลอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์ารท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและนอกเหนือหน้าท่ี พบว่า การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารและความ
สอดคลอ้งระหว่างวฒันธรรมองค์การท่ีบุคคลตอ้งการกบัท่ีไดรั้บจากองค์การมีความสัมพนัธ์และ
สามารถท านายผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและนอกเหนือหนา้ท่ีได ้
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ตารางที ่5.1  สมมติฐานการวจิยัและสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวจัิย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผกูพนัต่อองคก์าร 
D สนบัสนุนสมมติฐาน 

      |𝐷| สนบัสนุนสมมติฐาน 

      D2 สนบัสนุนสมมติฐาน 

Correlation ปฏิเสธสมมติฐาน 

การวดัความสอดคลอ้งโดยตรง สนบัสนุนสมมติฐาน 
  

สมมติฐานท่ี 2 ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพยายามทุ่มเท 
D ปฏิเสธสมมติฐาน 

      |𝐷| ปฏิเสธสมมติฐาน 

      D2 ปฏิเสธสมมติฐาน 

Correlation สนบัสนุนสมมติฐาน 

การวดัความสอดคลอ้งโดยตรง สนบัสนุนสมมติฐาน 

  
สมมติฐานท่ี 3 ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความพยายามทุ่มเท 

สนบัสนุนสมมติฐาน 

 

5.4  การสรุปและอภิปรายผลการทดสอบนอกเหนือสมมติฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างและความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมและ
ความพยายามทุ่มเท และวิเคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การและความพยายาม
ทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์าร
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นอายแุละอายงุานในองคก์ารมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม
แตกต่างกนั โดยพบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปีข้ึนไป มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม
สูงกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุระหว่าง 20-27 ปี และพบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานในองค์การ
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ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีคะแนนความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานใน
องค์การ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี นอกจากน้ีพยาบาลวิชาชีพท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ต  าแหน่งงาน 
และอายุงานในองคก์ารแตกต่างกนัมีความพยายามทุ่มเทแตกต่างกนั โดยพบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมี
ต าแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลมีความพยายามทุ่มเทสูงกวา่พยาบาลวิชาชีพทัว่ไป นอกจากน้ีพบว่า
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุตั้ งแต่ 49 ปีข้ึนไป มีความพยายามทุ่มเทสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-27 ปี และพบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานในองคก์ารตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีความพยายาม
ทุ่มเทสูงกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานในองคก์าร 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี และอายุงานในองคก์าร 1 ปี 
แต่ไม่ถึง 3 ปี ผลท่ีพบน้ีช้ีให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุต าแหน่งงานและอายุงานในองคก์ารมี
ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การและความพยายามทุ่มเท เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุตั้งแต่ 49 ปี
ข้ึนไป มีต าแหน่งเป็นหวัหนา้พยาบาล และมีอายุงานในองคก์ารตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป เป็นช่วงวยัท่ีเป็น
ผูใ้หญ่ซ่ึงตอ้งมีความรับผิดชอบสูง ตอ้งการความมัน่คง ความส าเร็จ ความมีคุณค่า ภาพลกัษณ์และ
การยอมรับในการท างานจึงท าให้ตั้ งใจท างานเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันอายุการท างานใน
องคก์ารท่ียาวนานท าให้พยาบาลวิชาชีพซึมซับ สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความ
ภาคภูมิและยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์การท่ีตนเองสังกดัอยู่จึงท าให้มีความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
 การวิเคราะห์อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การโดยใช้การวดัความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารวิธีการหาผลต่างสัมบูรณ์ของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร (|𝐷|) รายดา้นเป็น
ตวัท านาย พบว่า ความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การด้านการท างานเป็นทีมและการ
มุ่งเน้นบุคคลสามารถร่วมกนัท านายความผูกพนัต่อองค์การได้ร้อยละ 10.1 เม่ือท าการวิเคราะห์
อ านาจในการท านายความผูกพนัต่อองค์การเพิ่มเติมในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 
พบว่า ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การดา้นการไดรั้บผลตอบแทนเป็นองค์ประกอบ
เดียวท่ีสามารถท านายความผูกพนัต่อองคก์ารไดร้้อยละ 4.8 ส าหรับผลการวิเคราะห์อ านาจในการ
ท านายความพยายามทุ่มเท พบว่า ความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารไม่สามารถท านาย
ความพยายามทุ่มเทได ้เน่ืองจากค่านิยมของผูป้ฏิบติังานพยาบาลจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการ
ดูแลผูป่้วย การดูแล เอาใจใส่ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ให้การสนบัสนุนการท างานระหวา่งกนั มีความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีพอเพียง สมเหตุสมผลและเป็นธรรม
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
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5.5  จุดเด่นและข้อจ ากดัในการวจิัย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีพบจุดเด่นและข้อจ ากัดในการวิจยั รวมถึงประโยชน์หรือปัญหาท่ีส าคญั            
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  
 5.5.1  จุดเด่นในการวจัิย 
 1)  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยม
บุคคลกับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ โดย
การศึกษาการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารทั้งโดยออ้มและโดยตรงพร้อมกนันั้น
ยงัไม่พบว่ามีนักวิชาการท่านใดได้เคยท าการศึกษาไวจึ้งถือเป็นการวิจยัท่ีสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ๆ ในงานพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร ซ่ึงสามารถน าไปเป็นพื้นฐานความรู้ในการวิจยั
เพื่อต่อยอดใหเ้กิดความรู้ 
 2)  การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดส้รุปองคป์ระกอบของค่านิยมหลกัท่ีใชว้ดัความสอดคลอ้งของ
ค่านิยมบุคคลกบัองค์การจากหลากหลายแนวคิด และท าการสร้างพฒันาแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมกบับริบทขององคก์ารโดยผา่นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบบวดัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และพบวา่มีค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
 5.5.2  ข้อจ ากดัในการวจัิย 
 1)  การด าเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ซ่ึงมีลักษณะการท างานท่ีเป็นระเบียบ มีความต่อเน่ืองและมีระบบการท างานท่ีเข้มงวดท าให้มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและความสะดวกของผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการสอบถามขอ้มูล การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจึงเป็นเจา้หน้าท่ีฝ่ายการพยาบาลเป็นผูแ้จกและเก็บรวบรวมจึงอาจไม่ไดแ้บ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งชดัเจนตามตอ้งการ 
 2)  การวิจยัน้ีเป็นการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองค์การซ่ึงวิธีการวดั
โดยออ้มจะท าการแยกถามถึงค่านิยมส่วนบุคคลกบัค่านิยมองค์การภายใตค้  าถามชุดเดียวกนัโดย
สอบถามในเวลาเดียวกนั หากเป็นไปไดค้วรท าการแยกเก็บขอ้มูลเป็น 2 คร้ัง โดยมีระยะห่างของ
แบบสอบถามคร้ังแรกกับคร้ังท่ีสองเพื่อป้องกันความสับสนและความล าเอียงในการตอบ
แบบสอบถาม 
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5.6  ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับองค์การและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 5.6.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารและหน่วยงานดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร โดยเสนอแนะแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับองคก์ารและผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและส่งเสริมใหเ้กิดความสอดคลอ้งของค่านิยมระหวา่ง
บุคคลกบัองคก์าร ดงัน้ี 

1)   องคก์ารหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรตระหนกัและให้ความส าคญักบัการสร้างและ
พฒันาการรับรู้และการเขา้กนัไดร้ะหวา่งค่านิยมบุคคลกบัค่านิยมองคก์ารให้สูงข้ึนต่ออยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะค่านิยมดา้นการท างานเป็นทีม และการมุ่งเน้นบุคคลซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีพยาบาลวชิาชีพให้
ความส าคญั โดยสนบัสนุนและสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมท่ีดีให้เกิดข้ึน รวมทั้งมีการปฏิบติั
ต่อผูอ่ื้นอย่างดี ไม่ก้าวล่วงและเคารพสิทธิระหว่างกันให้มากข้ึน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การ เช่น การจดัให้มีส่ือสารผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย การจดักิจกรรมหรือการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ดงักล่าว การสร้างระบบพี่เล้ียงเพื่อเป็นผูช่้วยถ่ายทอดและพฒันาค่านิยมให้กบัให้กบับุคลากรใหม่ 
การประกวดบุคลากรต้นแบบของค่านิยมในด้านต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้ งน าระบบค่านิยมหลักขององค์การฝังในการ
กระบวนการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้เกิดความย ัง่ยืน เช่น ขั้นตอนการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรท่ีควรมุ่งเน้นคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสอดคล้องของค่านิยมส่วนบุคคลกับ
องคก์ารเขา้ท างาน การปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม การบริหารคนดีคนเก่งและผูสื้บทอด
ต าแหน่ง รวมถึงระบบการบริหารผลการปฏิบติังานโดยการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จทั้งในแง่ของ
ผลงานและพฤติกรรมเพื่อเป็นส่วนผลกัดนัใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองคก์าร 

2)   การวจิยัคร้ังน้ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งความผูกพนัต่อองคก์ารและความพยายาม
ทุ่มเท ดงันั้นองค์การและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การให้เกิดข้ึนกบั
บุคลากร โดยปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความจริงใจและสุจริตใจ สร้างความรู้สึกเป็นเสมือนหน่ึง
ครอบครัวท่ีบุคลากรรักและหวงแหนโดยก าหนดนโยบาย แนวทางการท างาน และการวดัผลความ
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ผูกพนัต่อองค์การเป็นประจ าทุกปีเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัความผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อ
องคก์าร เพื่อจะไดว้างแนวทางในการส่งเสริมหรือพฒันาระดบัความผกูพนัใหสู้งมากยิง่ข้ึน 
 
 5.6.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผลการวจิยัท่ีพบ สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1)   ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัวิธีการวดัความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร
ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการพฒันากระบวนการวดัใหดี้ต่อไป 

2)   การวิจัยน้ีใช้ค่านิยมหลักองค์การ 9 ด้านเป็นชุดค่านิยมเพื่อสอบถามความ
สอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยออ้ม ดงันั้นอาจท าการศึกษาค่านิยมและค าถามชุดอ่ืนๆ 
ท่ีมีความทนัสมยัและเหมาะสมกับองค์การท่ีจะท าการศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงอาจมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตพฤติกรรมหรือสัมภาษณ์ร่วมดว้ยซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน 

3)   การวิจยัน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพซ่ึงมีความคิด 
ความเช่ือในการด าเนินชีวติหรือการท างานท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ ผูส้นใจสามารถท าการศึกษาความ
แตกต่างของสถานภาพการจา้งงานของพยาบาลวชิาชีพ อายุงาน และความแตกต่างของโรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาจท าการวิจยัในเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกันกบักลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

4)   การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีท าการเก็บขอ้มูลทั้งค่านิยมบุคคลและค่านิยมองคก์ารในเวลา
เดียวกนัซ่ึงอาจท าให้ผูต้อบแบบสอบถามเกิดความล าเอียงในการตอบสอบถาม ดงันั้นอาจท าการ
เก็บข้อมูลแยกเป็น 2 คร้ังๆ ละส่วน คือ แยกเก็บข้อมูลเก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยม
องคก์าร เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีกวา้งขวางและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย 
(Participant Information Sheet) 

 
หากมีขอ้ความท่ีท่านอ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจโปรดสอบถามผูว้ิจยัใหช่้วยอธิบายจนกวา่จะเขา้ใจดี 

 
ช่ือโครงการ   ความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร ความผูกพนัต่อ

องคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
ผู้ให้ทุน         ทุนส่วนตวั 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1. เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเท 
 ท่านไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมการวจิยัน้ีเน่ืองจากพยาบาลวชิาชีพเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีมี
บทบาทส าคญัในการท างานบริการผูป่้วย ครอบครัวและชุมชนโดยมีความใกลชิ้ดกบัผูรั้บบริการ 
พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญและมีเจตคติท่ีดีเพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ผลของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พฒันาการรับรู้ค่านิยมของบุคคลกบัองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป  
 
การปฏิบัติตัวหากเข้าร่วมโครงการวจัิย  
ตอบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัแจกให้โดยมีจ านวน 8 หนา้ ใชเ้วลาตอบประมาณ 10 นาที 
ความเส่ียงและ/หรือ ความไม่สบายทีอ่าจเกดิขึน้  
ท่านอาจเกิดความไม่สะดวกหรือเสียเวลาระหว่างการวิจยัเน่ืองจากตอ้งใช้เวลาอ่านเอกสารและตอบ
ค าถามตามการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัตวัท่าน 
การเข้าร่วมโครงการวจัิยของท่านต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  
หากท่านไม่เขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างานของท่านทั้งปัจจุบนัและอนาคต 
ข้อมูลการติดต่อผู้วจัิย   
หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเก่ียวกับการวิจัยท่านสามารถติดต่อผู ้วิจ ัยท่ี คุณอับซิซิส ฮามิ                           
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โทร. 08-6965-1550 และ                      
อีเมล ์absisis.harmi@gmail.com 
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หนังสือยนิยอมการเข้าร่วมในโครงการวจิัย 
(Informed Consent Form) 

 
ช่ือโครงการวจัิย ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์าร  

ความผกูพนัต่อองคก์ารและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพ 
ช่ือผู้วจัิย  นายอบัซิซิส ฮามิ  
   คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ค ายนิยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................. ......................ได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการวิจยัตลอดจนประโยชน์ และขอ้เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อขา้พเจา้จากผูว้ิจยัแลว้
อย่างชัดเจนไม่มีส่ิงใดปิดบังซ่อนเร้นและยินยอมให้ท าการวิจยัในโครงการท่ีมีช่ือจากข้างต้น 
ขา้พเจา้รู้วา่ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยเกิดข้ึนขา้พเจา้สามารถสอบถามผูว้จิยัไดแ้ละขา้พเจา้สามารถไม่
เขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการท างานของขา้พเจา้ นอกจากน้ีผูว้ิจยั
รับรองว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวกับตวัข้าพเจา้และจะน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวม
เท่านั้น  

กรณีท่ีเกิดขอ้ขอ้งใจหรือปัญหาท่ีขา้พเจา้ตอ้งการปรึกษากบัผูว้จิยั ขา้พเจา้สามารถติดต่อกบั
ผูว้ิจยัได้ท่ี คุณอบัซิซิส ฮามิ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โทรศพัท ์08-6965-1550 อีเมล ์absisis.harmi@gmail.com 
 
 
    ลงช่ือ............................................(ผูย้นิยอม) 
        

     ...............................................(พยาน) 
         

     ...............................................(พยาน) 
      

วนัท่ี.................................. 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ  ความผูกพนัต่อองค์การ 

และความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวชิาชีพ 
 

 
ค าช้ีแจง 
 ขา้พเจา้ นายอบัซิซิส ฮามิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
องค์การ คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าลงัศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การและ
ความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ โดยคาดหวงัวา่ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีส าคญั
ให้กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การและสร้างประโยชน์ทางวิชาการ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
  การตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ผูต้อบไม่ตอ้งระบุช่ือลงในแบบสอบถามเน่ืองจากผูว้ิจยัจะ
เสนอผลการวจิยัในภาพรวมเท่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการท างานหรือองคก์รของท่านและ
ขอความกรุณาโปรดตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้และตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามน้ีใชเ้วลาตอบประมาณ 10 นาที มีทั้งหมด 8 หนา้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยออ้ม 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยตรง 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามความพยายามทุ่มเท 

 
การวิจัยคร้ังน้ีจะส าเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุ เคราะห์จากท่ านในการตอบ

แบบสอบถาม  ผู ้วิจ ัย จึงเรียนมาเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
นายอบัซิซิส ฮามิ 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
โทร. 08-6965-1550 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริงของท่าน 

 
1.  อาย ุ    20-27 ปี   28-34 ปี   

   35-42 ปี   43-49 ปี 
 49 ปีข้ึนไป 

 
2. ต าแหน่งงาน โปรดระบุ………………………………………………………… 

 
3. อายงุานในองคก์าร  ไม่ถึง 1 ปี   1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี  

     3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 
 10 ปีข้ึนไป 

 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยอ้อม 
ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ค าถามและท าเคร่ืองหมายในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน                      
มากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

   

 
 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1 ท่านชอบประยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ๆ ในการท างาน      
2 ท่านใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

แนวทางในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     

3 ท่านชอบคน้หาวิธีการท างานหรือวิธีการแกปั้ญหา
ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

     

4 ท่านกลา้ลองกลา้ลงมือท าในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย      
5 ท่านเช่ือวา่การสร้างและรักษาบรรยากาศการท างาน

เป็นทีมเป็นส่ิงส าคญั 
     

 

ความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลของท่าน (ค่านิยมส่วนบุคคล) แต่ละขอ้ต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัใด 
ก 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

6 ท่านใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนการท างานแก่ 
เพ่ือนร่วมงาน 

     

7 ท่านถ่ายทอดขอ้มูลการท างานใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงาน
อยา่งเปิดเผย 

     

8 ท่านใหค้วามไวว้างใจต่อการท างานของเพ่ือนร่วมงาน      
9 ท่านใหค้วามส าคญักบัการส่งมอบสินคา้/บริการท่ีมี

คุณภาพแก่ลูกคา้ 
     

10 ท่านคิดวา่การตอบสนองความตอ้งการไดต้รงความ
คาดหวงัของลูกคา้นั้นส าคญั 

     

11 ท่านพยายามสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้      
12 ท่านเป็นคนกระตือรือร้น ใส่ใจและค านึงถึงลูกคา้  

เป็นอนัดบัแรก 
     

13 ท่านใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้และพฒันาตนเอง      
14 ท่านชอบแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ       
15 ท่านมีแผนพฒันาความรู้ความสามารถหรือ  

แผนพฒันาสายอาชีพของตนเอง 
     

16 ท่านเช่ือวา่การเล่ือนต าแหน่งควรมาจากบุคคลภายใน      
17 ท่านยึดมัน่ในกฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ขององคก์ร/วิชาชีพ 
     

18 ท่านใหค้วามส าคญักบัการรักษาความลบัไม่น าขอ้มูล
ผูอ่ื้นหรือองคก์รมาเปิดเผย 

     

19 ท่านปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมาทั้งต่อหนา้
และลบัหลงั 

     

20 ท่านใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่
บิดเบือนจากความเป็นจริง 

     

21 ท่านใหก้ารสนบัสนุน ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพฒันา
ผูอ่ื้นใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 

     

22 ท่านเช่ือวา่ทุกคนควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี      
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

23 ท่านไม่กา้วล่วง เคารพสิทธิของผูอ่ื้นซ่ึงกนัและกนั      
24 ท่านใส่ใจ รับรู้ความเป็นไปในเร่ืองงาน ความรู้สึก

และความตอ้งการของผูอ่ื้น 
     

25 ท่านมุ่งมัน่ท างานท่ีรับผิดชอบใหป้ระสบผลส าเร็จ      
26 ท่านใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายและวาง

แผนการท างานไวล่้วงหนา้ 
     

27 ท่านมีคาดหวงัสูงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน      
28 ท่านไม่ลม้ความพยายามเม่ือเจองานยากหรือ                   

เกิดปัญหา 
     

29 ท่านใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง      
30 ท่านท างานดว้ยความรอบคอบ      
31 ท่านใส่ใจกบัรายละเอียดในการท างาน      
32 ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานตามขั้นตอนท่ี

ก าหนดไว ้
     

33 ท่านใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
สมเหตุสมผล 

     

34 ท่านใหค้วามส าคญักบัการจ่ายผลตอบแทนตาม                    
ผลการปฏิบติังานจริง 

     

35 ท่านใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บผลตอบแทนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน 

     

36 ท่านเห็นวา่ค่าตอบแทนมีความยติุธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
เดียวกนั 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ๆ 
ในการท างาน 

 
    

2 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงแนวทางในการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

3 โรงพยาบาลส่งเสริมใหห้าวิธีการท างานหรือวิธีการ
แกปั้ญหาใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

     

4 โรงพยาบาลเปิดโอกาสใหล้องท าส่ิงใหม่ท่ีไม่คุน้เคย      
5 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหท้ างานเป็นทีม      
6 โรงพยาบาลส่งเสริมใหทุ้กคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ในการท างาน 
     

7 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งกนัอยา่งเปิดเผย 

     

8 โรงพยาบาลสร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีความ                       
ไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั 

     

9 โรงพยาบาลมีระบบการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี
มีคุณภาพแก่ลูกคา้ 

     

10 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

     

11 โรงพยาบาลมีแนวทางสร้างและรักษาความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ 

     

12 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้      
13 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรใส่ใจเรียนรู้และ

พฒันาตนเอง 
     

 

ค่านิยมของโรงพยาบาลแต่ละขอ้ต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัใด  
ก 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

14 โรงพยาบาลเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมการอบรมเพ่ือพฒันา
ความรู้หรือทกัษะใหม่ๆ 

     

15 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

     

16 โรงพยาบาลระบุเกณฑก์ารพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง
ตอ้งมาจากบุคลากรภายใน 

     

17 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญัต่อการรักษากฎระเบียบ 
จรรยาบรรณในการท างาน 

     

18 โรงพยาบาลมีนโยบายรักษาความลบัไม่น าขอ้มูลของ
ลูกคา้มาเปิดเผย 

     

19 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหป้ฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

     

20 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ไม่บิดเบือนจากความจริง 

     

21 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกนั 

     

22 โรงพยาบาลมีแนวปฏิบติักบับุคลากรในเร่ืองต่างๆ 
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียม 

     

23 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรเคารพสิทธิซ่ึงกนั
และกนั 

     

24 โรงพยาบาลมีนโยบายดูแลความเป็นอยูข่อง
บุคลากรทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั 

     

25 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการมุ่งท างานใหส้ าเร็จ      
26 โรงพยาบาลก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ

บริหารงานไวล่้วงหนา้ 
     

27 โรงพยาบาลมีนโยบายวดัผลการปฏิบติังานท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจน 

     

28 โรงพยาบาลไม่ละท้ิงความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหา      
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

29 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการท างานท่ีถูกตอ้ง      
30 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรท างานรอบคอบ      
31 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัผลการท างานท่ีดี      
32 โรงพยาบาลก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบติัในการ

ท างานไวช้ดัเจน 
     

33 โรงพยาบาลมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนท่ี
สมเหตุสมผล 

     

34 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการจ่ายผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานจริง 

     

35 โรงพยาบาลมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน 

     

36 โรงพยาบาลมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนท่ี                    
เท่าเทียม ยติุธรรม 

     

 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง 
ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ค าถามและท าเคร่ืองหมายในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน                      
มากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1 แนวความคิด ความเช่ือในการด าเนินชีวติของท่าน 
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัแนวทางการบริหารงานของ
โรงพยาบาล 

 
    

2 ค่านิยมส่วนตวัของท่านสอดคลอ้งกบัค่านิยมของ
โรงพยาบาล 

     

3 ค่านิยมของโรงพยาบาลกบัค่านิยมส่วนตวัของท่าน               
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ 
ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ค าถามและท าเคร่ืองหมายในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1 ถา้ท่านไม่ไดทุ่้มเทตวัเองใหก้บัโรงพยาบาลอยา่ง
มากแลว้ท่านอาจพิจารณาท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืน  

    

2 ท่านจะมีความสุขมากถา้ไดใ้ชเ้วลาท่ีเหลืออยูใ่น
อาชีพท างานกบัโรงพยาบาลน้ี 

     

3 ท่านไม่รู้สึกผูกพนักบัโรงพยาบาล      
4 ผลเสียอยา่งหน่ึงของการลาออกจากโรงพยาบาลน้ี

คือโอกาสท่ีจะไดง้านใหม่มีอยู่นอ้ยมาก 
     

5 ท่านรู้สึกผิดถา้ลาออกจากโรงพยาบาลในขณะน้ี      
6 ท่านรู้สึกวา่ปัญหาของโรงพยาบาลกคื็อปัญหาของ

ตวัเองดว้ย 
     

7 เป็นการยากส าหรับท่านท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาล
แมว้า่อยากจะลาออกก็ตาม 

     

8 ท่านรู้สึกไม่เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใน
โรงพยาบาล 

     

9 ชีวิตของท่านจะยุง่ยากมากหากตดัสินใจลาออกจาก
โรงพยาบาล 

     

10 โรงพยาบาลมีบุญคุณกบัท่านมาก      
11 โรงพยาบาลควรไดรั้บความจงรักภกัดีจากท่าน      
12 แมว้า่จะเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน ท่านกรู้็สึกวา่เป็น             

ส่ิงไม่ถูกตอ้งท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาล 
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ส่วนที ่5 แบบสอบถามความพยายามทุ่มเท  

ค าช้ีแจง พิจารณาขอ้ค าถามและท าเคร่ืองหมายในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิ่ง 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
เห็น
ดว้ย 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

1 ท่านทุ่มเทก าลงักายใจใหก้บังานมากกวา่ท่ีคาดไว ้      
2 ท่านตั้งใจท างานใหส้ าเร็จโดยไม่หยดุพกั      
3 ท่านท างานไดเ้กินความคาดหวงัของงานและองคก์ร      
4 ท่านเพ่ิมเวลาพิเศษใหก้บังานโดยสมคัรใจเพ่ือให ้                 

งานส าเร็จผล 
     

5 ท่านไม่ยอมแพต่้อปัญหา อุปสรรคหรือลม้ความ
พยายามเม่ือเจองานยากหรือเกิดปัญหา 

     

6 ท่านเพ่ิมความพยายามและตั้งใจเป็นพิเศษเม่ือท างาน 
ช้ินส าคญั 

     

7 ท่านท างานไดเ้กินกวา่ความคาดหวงัของงานนั้นๆ               
เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 

     

 
 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
1. การหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Discriminate) ท าการค านวณ t-test เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าซ่ึงจะถือวา่ขอ้ค าถามมีอ านาจจ าแนกรายขอ้ก็ต่อเม่ือ t-test 
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) และพิจารณาร่วมกบัการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบบั (Corrected Item Total Correlation) ตามเกณฑ ์ 80.20.  r  

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการวดัความคงเส้นคงวา
ภายใน (Internal Consistency) ดว้ยสูตร Cronbach’s Alpha Coefficient ทั้งรายฉบบัและรายดา้น 
 
แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยอ้อม 

แบบสอบถามความสอดคลอ้งของค่านิยมบุคคลกบัองคก์ารโดยออ้มมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .961 
 

แบบสอบถามค่านิยมส่วนบุคคล ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ α= .937 (32 ข้อ) 
ความคิดสร้างสรรค ์α= .830 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
1 ท่านชอบประยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ๆ ในการท างาน +   -9.663 .000 .668  
2 ท่านใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

แนวทางในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
+ -12.147 .000 .635  

3 ท่านชอบคน้หาวิธีการท างานหรือวิธีการแกปั้ญหา
ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

+ -11.752 .000 .747  

4 ท่านกลา้ลองกลา้ลงมือท าในส่ิงท่ีไม่คุน้เคย +   -9.440 .000 .583  

การท างานเป็นทีม α= .804 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
5 ท่านเช่ือวา่การสร้างและรักษาบรรยากาศการท างาน

เป็นทีมเป็นส่ิงส าคญั 
+ -12.576 .000 .603  

6 ท่านใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนการท างานแก่ 
เพ่ือนร่วมงาน 

+ -14.507 .000 .706  

7 ท่านถ่ายทอดขอ้มูลการท างานใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงาน
อยา่งเปิดเผย 

+ -14.684 .000 .668  

8 ท่านใหค้วามไวว้างใจต่อการท างานของเพ่ือนร่วมงาน +   -8.842 .000 .504  
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การมุ่งเนน้ลูกคา้ α= .828 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
9 ท่านใหค้วามส าคญักบัการส่งมอบสินคา้/บริการท่ีมี

คุณภาพแก่ลูกคา้ 
+ -14.450 .000 .686  

10 ท่านคิดวา่การตอบสนองความตอ้งการไดต้รงความ
คาดหวงัของลูกคา้นั้นส าคญั 

+ -13.088 .000 .655  

11 ท่านพยายามสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ + -15.396 .000 .647  

12 ท่านเป็นคนกระตือรือร้น ใส่ใจและค านึงถึงลูกคา้  
เป็นอนัดบัแรก 

+ -13.304 .000 .629  

การพฒันาพนกังาน α= .807 (2 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
13 ท่านใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้และพฒันาตนเอง + -12.315 .000 .340  
14 ท่านชอบแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  + -13.146 .000 .348  

15 ท่านมีแผนพฒันาความรู้ความสามารถหรือ  
แผนพฒันาสายอาชีพของตนเอง 

+   -3.419 .001 .119 X* 

16 ท่านเช่ือวา่การเล่ือนต าแหน่งควรมาจากบุคคลภายใน +   -3.536 .001 .079 X* 

การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์α= .690 (2 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
17 ท่านยึดมัน่ในกฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ขององคก์ร/วิชาชีพ 
+ -15.411 .000 .295  

18 ท่านใหค้วามส าคญักบัการรักษาความลบัไม่น าขอ้มูล
ผูอ่ื้นหรือองคก์รมาเปิดเผย 

+   -3.796 .000 .106 X* 

19 ท่านปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งตรงไปตรงมาทั้งต่อหนา้
และลบัหลงั 

+   -3.506 .001 .083 X* 

20 ท่านใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่
บิดเบือนจากความเป็นจริง 

+ -15.136 .000 .257  

การมุ่งเนน้บุคคล α= .824 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r  
21 ท่านใหก้ารสนบัสนุน ถ่ายทอดความรู้เพ่ือพฒันา

ผูอ่ื้นใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 
+ -16.196 .000 .633  

22 ท่านเช่ือวา่ทุกคนควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี + -14.858 .000 .648  

23 ท่านไม่กา้วล่วง เคารพสิทธิของผูอ่ื้นซ่ึงกนัและกนั + -16.227 .000 .692  

24 ท่านใส่ใจ รับรู้ความเป็นไปในเร่ืองงาน ความรู้สึก
และความตอ้งการของผูอ่ื้น 

+ -16.328 .000 .620  
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การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ α= .801 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
25 ท่านมุ่งมัน่ท างานท่ีรับผิดชอบใหป้ระสบผลส าเร็จ + -18.174 .000 .617  

26 ท่านใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายและวาง
แผนการท างานไวล่้วงหนา้ 

+ -14.229 .000 .640  

27 ท่านมีคาดหวงัสูงเก่ียวกบัการปฏิบติังาน + -11.305 .000 .582  

28 ท่านไม่ลม้ความพยายามเม่ือเจองานยากหรือ                   
เกิดปัญหา 

+ -14.484 .000 .619  

การใส่ใจในรายละเอียด α= .580 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
29 ท่านใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง + -14.947 .000 .471  

30 ท่านท างานดว้ยความรอบคอบ + -12.425 .000 .546  

31 ท่านใส่ใจกบัรายละเอียดในการท างาน + -14.094 .000 .245  

32 ท่านใหค้วามส าคญักบัการท างานตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้

+ -15.159 .000 .564  

การไดรั้บผลตอบแทน α= .844 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
33 ท่านใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

สมเหตุสมผล 
+ -10.567 .000 .627  

34 ท่านใหค้วามส าคญักบัการจ่ายผลตอบแทนตาม                    
ผลการปฏิบติังานจริง 

+ -10.409 .000 .729  

35 ท่านใหค้วามส าคญักบัการไดรั้บผลตอบแทนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือน 

+   -8.252 .000 .683  

36 ท่านเห็นวา่ค่าตอบแทนมีความยติุธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคนอ่ืนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

+ -10.147 .000 .626  

 
หมายเหตุ: *การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้มน้ีเป็นการวดัการรับรู้
ค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมขององคก์ารผา่นชุดค าถามชุดเดียวกนั ดงันั้นเม่ือขอ้ค าถามท่ีวดัจาก
แบบสอบถามชุดใดถูกตดัออกจึงจ าเป็นตอ้งตดัขอ้ค าถามคู่ขนานของแบบสอบถามอีกชุดออกดว้ย 
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แบบสอบถามค่านิยมองค์การ ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ α= .953 (32 ข้อ) 
ความคิดสร้างสรรค ์α= .892 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
1 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ๆ 

ในการท างาน 
+ -12.961 .000 .734  

2 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงแนวทางในการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

+ -16.423 .000 .793  

3 โรงพยาบาลส่งเสริมใหห้าวิธีการท างานหรือวิธีการ
แกปั้ญหาใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 

+ -15.368 .000 .791  

4 โรงพยาบาลเปิดโอกาสใหล้องท าส่ิงใหม่ท่ีไม่คุน้เคย + -13.694 .000 .735  

การท างานเป็นทีม α= .856 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
5 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหท้ างานเป็นทีม + -17.670 .000 .686  

6 โรงพยาบาลส่งเสริมใหทุ้กคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในการท างาน 

+ -17.402 .000 .801  

7 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งกนัอยา่งเปิดเผย 

+ -15.088 .000 .723  

8 โรงพยาบาลสร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีความ                       
ไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั 

+ -15.375 .000 .597  

การมุ่งเนน้ลูกคา้ α= .914 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
9 โรงพยาบาลมีระบบการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ี

มีคุณภาพแก่ลูกคา้ 
+ -18.017 .000 .770  

10 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

+ -17.345 .000 .836  

11 โรงพยาบาลมีแนวทางสร้างและรักษาความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ 

+ -15.731 .000 .822  

12 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ + -15.980 .000 .788  

การพฒันาพนกังาน α= .410 (2 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
13 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรใส่ใจเรียนรู้และ

พฒันาตนเอง 
+ -19.209 .000 .626  

14 โรงพยาบาลเปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมการอบรมเพ่ือ
พฒันาความรู้หรือทกัษะใหม่ๆ 

+   -6.017 .000 .334  
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การพฒันาพนกังาน α= .410 (2 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
15 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการพฒันา

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

+ -15.044 .000 .642 X* 

16 โรงพยาบาลระบุเกณฑก์ารพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง
ตอ้งมาจากบุคลากรภายใน 

+ -11.388 .000 .452 X* 

การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตย ์α= .373 (2 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
17 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญัต่อการรักษากฎระเบียบ 

จรรยาบรรณในการท างาน 

+ -18.260 .000 .604  

18 โรงพยาบาลมีนโยบายรักษาความลบัไม่น าขอ้มูล
ของลูกคา้มาเปิดเผย 

+ -15.734 .000 .599 X* 

19 โรงพยาบาลสนบัสนุนใหป้ฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

+ -18.941 .000 .628 X* 

20 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการใหข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนจากความจริง 

+   -5.879 .000 .354  

การมุ่งเนน้บุคคล α= .862 (4 ขอ้) ทิศทาง t P r เลือก 
21 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียน

ความรู้ระหวา่งกนั 

+ -18.380 .000 .648  

22 โรงพยาบาลมีแนวปฏิบติักบับุคลากรในเร่ืองต่างๆ 
อยา่งเสมอภาคเท่าเทียม 

+ -14.605 .000 .752  

23 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรเคารพสิทธิซ่ึงกนั
และกนั 

+ 18.069 .000 .789  

24 โรงพยาบาลมีนโยบายดูแลความเป็นอยูข่อง
บุคลากรทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั 

+ -12.305 .000 .674  

การมุ่งเนน้ผลลพัธ์ α= .882 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
25 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการมุ่งท างานให้

ส าเร็จ 
+ -15.305 .000 .736  

26 โรงพยาบาลก าหนดเป้าหมายและวางแผนการ
บริหารงานไวล่้วงหนา้ 

+ -15.708 .000 .805  

27 โรงพยาบาลมีนโยบายวดัผลการปฏิบติังานท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจน 

+ -15.158 .000 .771  

28 โรงพยาบาลไม่ละท้ิงความรับผิดชอบเม่ือเกิดปัญหา + -15.933 .000 .669  
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การใส่ใจในรายละเอียด α= .904 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
29 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการท างานท่ีถูกตอ้ง + -19.582 .000 .782  

30 โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรท างานรอบคอบ + -19.052 .000 .804  

31 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัผลการท างานท่ีดี + -16.840 .000 .795  

32 โรงพยาบาลก าหนดขั้นตอนหรือแนวปฏิบติัในการ
ท างานไวช้ดัเจน 

+ -19.161 .000 .755  

การไดรั้บผลตอบแทน α= .786 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
33 โรงพยาบาลมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนท่ี

สมเหตุสมผล 
+ -15.716 .000 .753  

34 โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการจ่ายผลตอบแทน
ตามผลการปฏิบติังานจริง 

+ -12.513 .000 .719  

35 โรงพยาบาลมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน 

+ -12.434 .000 .688  

36 โรงพยาบาลมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนท่ี                    
เท่าเทียม ยติุธรรม 

+ -14.532 .000 .427  

 
หมายเหตุ: *การวดัความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยออ้มน้ีเป็นการวดัการรับรู้
ค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมขององคก์ารผา่นชุดค าถามชุดเดียวกนั ดงันั้นเม่ือขอ้ค าถามท่ีวดัจาก
แบบสอบถามชุดใดถูกตดัออกจึงจ าเป็นตอ้งตดัขอ้ค าถามคู่ขนานของแบบสอบถามอีกชุดออกดว้ย 
 
แบบสอบถามความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกบัองค์การโดยตรง 

 

ขอ้ค าถาม 
 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ α= .931 (3 ข้อ) 
ทิศทาง t p r เลือก 

1 แนวความคิด ความเช่ือในการด าเนินชีวิตของท่าน 
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัแนวทางการบริหารงาน
ของโรงพยาบาล 

+ -27.383 .000 .822  

2 ค่านิยมส่วนตวัของท่านสอดคลอ้งกบัค่านิยมของ
โรงพยาบาล 

+ -26.695 .000 .890  

3 ค่านิยมของโรงพยาบาลกบัค่านิยมส่วนตวัของท่าน               
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

+ -25.702 .000 .865  
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แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ 

 
แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ α= .776 (11 ข้อ) 

ความผกูพนัดา้นความรู้สึก α= .513 (3 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
1 ถา้ท่านไม่ไดทุ่้มเทตวัเองใหก้บัโรงพยาบาลอยา่ง

มากแลว้ท่านอาจพิจารณาท่ีจะไปท างานท่ีอ่ืน 
+   -.608 .544 .200 X 

4 ผลเสียอยา่งหน่ึงของการลาออกจากโรงพยาบาลน้ี
คือโอกาสท่ีจะไดง้านใหม่มีอยู่นอ้ยมาก 

+ -4.958 .000 .325  

7 เป็นการยากส าหรับท่านท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาล
แมว้า่อยากจะลาออกก็ตาม 

+ -10.623 .000 .363  

9 ชีวิตของท่านจะยุง่ยากมากหากตดัสินใจลาออกจาก
โรงพยาบาล 

+   -7.273 .000 .336  

ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่α= .629 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
2 ท่านจะมีความสุขมากถา้ไดใ้ชเ้วลาท่ีเหลืออยูใ่น

อาชีพท างานกบัโรงพยาบาลน้ี 
+ -11.869 .000 .434  

3 ท่านไม่รู้สึกผูกพนักบัโรงพยาบาล -   -6.004 .000 .499  

6 ท่านรู้สึกวา่ปัญหาของโรงพยาบาลกคื็อปัญหาของ
ตวัเองดว้ย 

+ -12.075 .000 .256  

8 ท่านรู้สึกไม่เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใน
โรงพยาบาล 

-   -3.589 .000 .461  

ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน α= .825 (4 ขอ้) ทิศทาง t p r เลือก 
5 ท่านรู้สึกผิดถา้ลาออกจากโรงพยาบาลในขณะน้ี + -15.602 .000 .561  

10 โรงพยาบาลมีบุญคุณกบัท่านมาก + -15.097 .000 .710  

11 โรงพยาบาลควรไดรั้บความจงรักภกัดีจากท่าน + -14.825 .000 .697  

12 แมว้า่จะเป็นประโยชนแ์ก่ท่าน ท่านกรู้็สึกวา่เป็น             
ส่ิงไม่ถูกตอ้งท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาล 

+ -16.256 .000 .649  
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แบบสอบถามความพยายามทุ่มเท 
 

ขอ้ค าถาม 
 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ α= .909 (7 ข้อ) 
ทิศทาง t p r เลือก 

1 ท่านทุ่มเทก าลงักายใจใหก้บังานมากกวา่ท่ีคาดไว ้ + -20.626 .000 .704  

2 ท่านตั้งใจท างานใหส้ าเร็จโดยไม่หยดุพกั + -20.235 .000 .711  

3 ท่านท างานไดเ้กินความคาดหวงัของงานและองคก์ร + -18.108 .000 .679  

4 ท่านเพ่ิมเวลาพิเศษใหก้บังานโดยสมคัรใจเพ่ือให ้                 
งานส าเร็จผล 

+ -19.754 .000 .690  

5 ท่านไม่ยอมแพต่้อปัญหา อุปสรรคหรือลม้ความ
พยายามเม่ือเจองานยากหรือเกิดปัญหา 

+ -21.776 .000 .767  

6 ท่านเพ่ิมความพยายามและตั้งใจเป็นพิเศษเม่ือท างาน 
ช้ินส าคญั 

+ -20.807 .000 .779  

7 ท่านท างานไดเ้กินกวา่ความคาดหวงัของงานนั้นๆ               
เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 

+ -22.499 .000 .759  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 
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