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Abstract
The objectives of this research were: 1)

and person-organization

fit of

to study leveI of career success

employees in the commercial banks; 2)

to

study

relationship between person-organization fit and career success; The participants were
379 employees from 2 Commercial Bank headquarters. The instrument employed in

the research was a rating scale questionnaire. The statistics used to analyze data were
percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient. The results revealed that 1)the career success of employees in the retail
business group was at a high level, and person-organization

fit was at the high leve[;

2) there was a positive relationship between person-organization

fit and career success

at the highest level with a statistical significance level at.01 (r = .800), there was
positive relationship between complementary fit and career success at the high

a

l.evel',

and there was a positive relationship between supplementary fit and career success

at the high level with a statistical significance level at .01

( r-

.755 and r = 703

)

respectively.

(total
Keywords : Career success, Person-organization fit, CommerciaI Banks.

103 pages)

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจากรองศาสตราจารย์
ชวนีย์ พงศาพิชณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัย
ตลอดจนให้คาปรึก ษาแก้ ไขข้อ บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดาเนินการวิจัย เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้านจากผู้มี พระคุณหลาย ๆ ท่าน ดัง จะกล่าว
ต่อไปนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. มานพ ชูนิล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สุนทรี ศักดิ์ศรี ที่กรุณารับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล และ อาจารย์ ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี ที่
ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้คาชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินการจัดทาสาร
นิพนธ์เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ ผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้ ง เจ้าหน้าที่ คณะศิ ลปศาสตร์ประยุ กต์ทุ กท่ าน ที่ ได้ ช่วยเหลื อ ติดต่ อ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี
ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร และงานวิจัยทุกชนิดที่ผู้วิจัยได้นามาอ้างอิงถึงเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทาสารนิพนธ์นี้
ท้ายนี้ ที่ขาดมิได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดา ครอบครัว เพื่อนปริญญาโทสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้เอ่ยนาม ที่เป็นกาลังใจให้ผู้วิจัย
ตลอดมาในการทาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีกาลังใจและเกิดแรงใจในการมุ่งมั่นดาเนินการจัดทา
สารนิพนธ์ให้สาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิ จัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความหวังดีของทุกท่าน
เป็นอย่างมาก จึงขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
อริสา ปสันตา
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ในปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 และในเศรษฐกิจประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเช่นกัน ส่งผลให้
หลายธุรกิ จต้องลดขนาดองค์ก ารลงโดยการลดจ านวนพนัก งาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีองค์การอีก
หลายแห่ง ที่ ส ามารถก้ า วผ่านวิก ฤตเศรษฐกิ จ นี้ไปได้ โดยการปรับ แผนธุ ร กิ จ ให้ เ ข้า กั บ สภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป (New normal) เพราะองค์การยังมีเป้าหมายที่ต้องดาเนินการต่อไปให้บรรลุผล ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้ ก็คือทรัพยากรบุคคล องค์การต้องการ
ทรัพยากรบุคคลที่มี ความสอดคล้องกั บองค์การ ทั้งทางด้านค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรม ทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการทางาน เพื่อให้สามารถช่วยดาเนินการตามเป้าหมายขององค์การให้สาเร็จ
และเมื่ อ เป้ า หมายขององค์ ก ารบรรลุ ผ ล พนั ก งานก็ จ ะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายส่ ว นบุ ค คลได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลให้พนักงานรับรู้ถึงความสาเร็จในอาชีพของตนเองได้
สิ่ง หนึ่ง ที่ ท าให้บุคคลมี ความพึง พอใจในชีวิตคือเรื่องของอาชีพการงาน หากบุคคลประสบ
ความสาเร็จในอาชีพการงานย่อมทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิต (Zhang, 2015) เพราะอาชีพการ
งานเป็นเครื่อ งหล่อ เลี้ยงชี วิตให้ดาเนินไปได้ มนุษย์เ ราทุ ก คนต่างมี ความปรารถนาที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในอาชีพที่ตนได้ทุ่มเทกาลังกายกาลังใจลงไป เพื่อให้ได้มาซึ่งผลแห่งความสาเร็จในอาชีพ
ในรูปของชื่อเสียง เกียรติยศ หน้าที่การงาน รายได้ หรือผลกาไร กรองกาญจน์ (2557) ได้อธิบายไว้ว่า
ความส าเร็จ ในอาชีพ (Career success) หมายถึง การที่บุคคลรับ รู้ความส าเร็จ ของตนเองในด้าน
หน้ า ที่ ก ารงาน โดยพิ จ ารณาจากการได้ เ ลื่ อ นขั้น เลื่ อ นต าแหน่ ง งาน การขึ้ น เงิ น เดื อ น การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและบุคคลอื่นๆ ในองค์การ รวมไปถึงพนักงานได้
ทางานที่มีความหลากหลาย มีส่วนร่วมในงานได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจในงาน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทา ซึ่งความสาเร็จในอาชีพสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ด้านคือ
ด้านบทบาทการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการเงินและด้านความก้าวหน้าในการ
เลื่อนตาแหน่ง (Gattiker & Larwood, 1989) ซึ่งบุคคลจะรับรู้ถึงสาเร็จในอาชีพได้โดยง่ายหากได้
ทางานอยู่ในองค์การที่มีความสอดคล้องกับตนเอง
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ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ หมายถึง การมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการ
ตอบสนองความต้ อ งการซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ างบุค คลและองค์ก าร (บริ พั ตร, 2560) โดยความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ สามารถสอดคล้องได้ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม
และเป้ า หมายขององค์ ก าร รวมถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่ า งความต้ อ งการขององค์ ก าร กั บ
ความสามารถของพนักงาน และความสอดคล้องระหว่างความต้องการของพนักงาน กับผลประโยชน์ที่
องค์การให้ Kristof (1996) ได้สรุปความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือ
องค์ก ารสามารถตอบสนองความต้อ งการของอีก ฝ่ายหนึ่ง ได้ในด้านใดด้านหนึ่ง ที่ เ รียกว่า ความ
สอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก (Complementary fit) หรือทั้งบุคคลและองค์การมีคุณลักษณะ
พื้นฐานเหมือนกัน เรียกว่าความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม (Supplementary fit) หรืออาจ
เกิดจากทั้งสององค์ประกอบ ซึ่งหากบุคคลมีความสอดคล้องกับองค์การ ปัจจัยเหล่านี้ก็จะส่งผลให้
องค์การ มีการพั ฒนาและเติบ โตก้ าวหน้า และเมื่ อองค์ก ารพัฒ นาและเติบโตก้าวหน้า หรือบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ก็จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของบุคคล ซึ่งเป็น ปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้เกิดการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพได้ (Kristof, 1996)
ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญต่อการระดมทุน และจัดสรรทรัพยากร
ในระบบเศรษฐกิจ ทาหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินออมและแหล่งเงินให้กู้ ที่ใหญ่ เพื่อนามาลงทุนในภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ ในรูปของสินเชื่อ แก่ภาคเศรษฐกิจ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ธนาคารพาณิชย์จึงเป็น
สถาบันการเงินที่ มีบ ทบาทส าคัญ ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศ ในปัจ จุบัน เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมต่า งๆเข้า มามี บ ทบาทอย่า งมากในการดาเนิ นธุร กิ จ ธนาคาร พาณิ ชย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆเหล่านั้น ทาให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันในเรื่องการให้บริการ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่ง ขึ้น ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังส่งผลให้สภาพการทางาน
และลักษณะงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ธนาคารพาณิชย์จึงต้องการบุคลากรที่มีพฤติกรรม ทักษะ
ความรู้ความสามารถที่เ หมาะสมกับ การทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี ความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับองค์การแล้ว ก็จะช่วยให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ง ในท้ ายที่ สุดเมื่ อองค์ก ารบรรลุเ ป้าหมายย่อมส่งผลสะท้ อนกลับมาให้ บุค ลากรเกิ ดการรับ รู้ถึง
ความสาเร็จในอาชีพของตนเองด้วย
ความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกั บ องค์ก ารและความส าเร็จ ในอาชีพของพนัก งานธนาคารพาณิชย์ เพื่อหาความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายของ
องค์การ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
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ในการสรรหา รักษา และพัฒนาศั กยภาพของบุคคลให้มีความสอดคล้องกับองค์การมากยิ่งขึ้น และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาความสาเร็จในอาชีพให้กับพนักงานธนาคารพาณิชย์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึก ษาระดั บ ความส าเร็ จ ในอาชีพ และระดั บ ความสอดคล้องระหว่างบุ คคลกั บ
องค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารและ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อ หา งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง สหสัม พันธ์ โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานประจาในธนาคาร
พาณิชย์สานักงานใหญ่ 2 แห่ง ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่ 2 แห่ง ณ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่าพนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์ แห่งที่ 1 มีจานวน 4,584 คน
และพนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์ แห่งที่ 2 มีจานวน 1,463 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 6,047 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคานวณหาขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการ
คานวณของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 361 คน และเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 5
เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีจานวน 379 คน
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
1.3.5 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ แบ่งออกเป็น
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
ตัวแปรที่ 2 ความสาเร็จในอาชีพ แบ่งออกเป็น
ด้านบทบาทการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการเงิน
ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1. ความสาเร็จในอาชีพ (Career success) หมายถึง พนักงานรับรู้ความสาเร็จของตนเอง
ในด้านหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากการได้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งงาน การขึ้นเงินเดือน การมี
ความสัม พันธ์ที่ ดีร ะหว่างเพื่ อ นร่วมงาน หัวหน้างานและบุคคลอื่นๆ ในองค์ก าร รวมไปถึง การที่
พนักงานได้ทางานที่มีความหลากหลาย สามารถมีส่วนร่วมในงานได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ
ในงาน ก่ อให้เ กิ ดความรู้สึก พึ ง พอใจในงานที่ ท า องค์ป ระกอบของความส าเร็จ ในอาชีพส ามารถ
พิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ (Gattiker & Larwood, 1989)
1.4.1.1 ด้ า นบทบาทการท างาน (Job success) หมายถึ ง พนั ก งานรั บ รู้ ว่ า ตน
ปฏิบัติงานได้สาเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ถึงความสาคัญของงานที่ทา มี
ความชานาญในงาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มี
อานาจในการตัดสินใจในงานที่ทา มีความสามารถในการบริหารงาน ทางานด้วยใจรักและรับผิดชอบ
ในหน้าที่
1.4.1.2 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal success) หมายถึ ง
พนักงานรับรู้ว่าตนเป็นที่ยอมรับ ของเพื่อนร่วมงาน ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ค วามไว้ ว างใจในการปฏิ บั ติ ง าน มอบหมายหน้ า ที่ ส าคั ญ ให้ รั บ ผิ ด ชอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเต็มใจช่วยเหลืออย่างจริงใจ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
1.4.1.3 ด้ า นการเงิ น (Financial success) หมายถึ ง พนั ก งานรั บ รู้ ว่ า ตนได้ รั บ
ผลประโยชน์ ห รื อ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ผลงาน เมื่ อ เที ย บกั บ ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทางานกับเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่พึงพอใจ
เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
1.4.1.4 ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง (Hierarchical success) หมายถึง
พนักงานรับรู้ว่าตนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเกิดจากสะสมอายุงาน หรือทางานในตาแหน่ง
นั้น ๆ ได้ตามเป้าหมายที่ อ งค์ก ารก าหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถและทั ก ษะที่ มี จ นประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับ จึงจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เลื่อนตาแหน่ง
หน้าที่ที่สูงขึ้น
1.4.2 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-organization fit) หมายถึง การมี
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและองค์การ
โดยความสอดคล้อง ระหว่างบุคคลกับองค์การ สามารถสอดคล้องได้ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม
วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์การ รวมถึงความสอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์การกับ
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ความสามารถของพนักงาน และความสอดคล้องระหว่างความต้องการของพนักงานกับผลประโยชน์ที่
องค์การให้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (Kristof, 1996)
1.4.2.1 ความสอดคล้องแบบองค์ป ระกอบหลัก (Complementary fit) หมายถึ ง
คุณลัก ษณะของพนัก งาน หรือ คุณลัก ษณะขององค์ก ารช่วยสนับ สนุนหรือเติม เต็ม ส่วนที่ อีก ฝ่าย
ต้องการ ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของฝ่ายหนึ่ง ได้รับการ
ตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ 1) ความสอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์การกับ
ความสามารถของพนักงาน (Demand-abilities fit) เช่น พนักงานมีทักษะในการทางานที่เหมาะสม
กับงาน พนัก งานสามารถพัฒนาความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับ งาน 2) ความสอดคล้ องระหว่างความ
ต้องการของพนักงานกับผลประโยชน์ที่องค์การให้ (Need-supplies fit) เช่น องค์การตอบสนองการ
ทางานของพนักงานด้วยเงินเดือน เงินรางวัล ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่ง สวัสดิการที่ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน
1.4.2.2 ความสอดคล้ องแบบองค์ ป ระกอบเสริ ม (Supplementary fit) หมายถึ ง
ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่าง คุณลักษณะของพนักงานกับคุณลักษณะขององค์ การ โดยไม่
จาเป็นที่ฝ่ายใดต้อง ตอบสนองอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น พนักงานมีค่านิยมส่วนตัวคล้ายคลึงกับค่านิยมของ
องค์การ พนักงานมีเป้าหมายส่วนตัวคล้ายคลึงกับเป้าหมายขององค์การ พนั กงานมีทัศนคติส่วนตัว
คล้ายคลึงกับบรรทัดฐานขององค์การ
1.4.3 พนักงาน หมายถึง พนัก งานประจาตั้งแต่ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโ ส ผู้ช่วย
ผู้จัดการ ผู้จัดการ และผู้จัดการอาวุโส ที่ปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่
1.5 ประโยชน์ของกำรวิจัย
1.5.1 ทราบถึงระดับความสาเร็จในอาชีพ และระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาให้พนักงานธนาคารพาณิชย์มีความสอดคล้อง
กับองค์การเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ ทักษะ ฯลฯ และองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้อ งการของพนัก งานธนาคารพาณิชย์ ได้อย่างเหมาะสม และส่ง เสริม ให้พนัก งานธนาคาร
พาณิชย์รับรู้ความสาเร็จในอาชีพของตนมากยิ่งขึ้น
1.5.2 ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารและ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา ยกระดับความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ อันจะส่งผลให้พนักงานธนาคารพาณิชย์รับรู้ถึงความสาเร็จใน
อาชีพเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จ
ในอาชีพ ของพนัก งานธนาคารพาณิชย์ ” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพ
2.1.1 ความหมายของความสาเร็จในอาชีพ
2.1.2 องค์ประกอบของความสาเร็จในอาชีพ
2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.2.1 ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.2.3 การวัดความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพ
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.4 ที่มาของสมมติฐานในการวิจัย
2.5 สมมติฐานการวิจัย
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพ
2.1.1 ความหมายของความสาเร็จในอาชีพ
ความสาเร็จในอาชีพ (Career success) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
Rosenbaum (1984) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จ ในอาชีพ หมายถึง การรับ รู้ของบุคคล
เกี่ยวกับความเจริญก้ าวหน้าในวิชาชีพที่บุคคล ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและการเลื่อนขั้นเลื่อน
เลื่อนตาแหน่งในทิททางที่ดีขึ้น และได้รับความสาคัญในการทางาน
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Gattiker and Larwood (1989) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือการรับรู้ถึงสิ่งต่าง
ๆ ทั้งภายนอก และภายในของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ และการพิจารณาถึงการ
รับรู้ความสาเร็จของบุคคล และความพึงพอใจต่อความเจริญก้าวหน้าภายในอาชีพของตน
DuBrin (2005) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ หมายถึง ความพึงพอใจในอาชีพ โดย
คานึงถึงเรื่องความรู้สึกภายในต่ออาชีพตน และรายได้ที่ตนได้รับจากการทางาน
Judge, Cable, Boudreau and Bretz (1995) ให้ความหมายว่า ความส าเร็จในอาชีพ คือ
ผลบวกทางจิตใจที่มาจากผลสาเร็จของงาน ร่วมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทางาน ทั้งยังเป็น
แรงจูงใจหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการประกอบอาชีพของแต่ล ะ
บุคคล
Lau and Shaffer (1999) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือเส้นทางเดินของชีวิตที่
ตอบสนองต่อความต้องการ ในการประสบความสาเร็จและการมีอานาจ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชีวิต
Seibert and Kraimer (2001) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือประสบการณ์ที่เป็น
ผลบวกของการทางานที่ผ่านมารวมกับผลบวกทางจิตใจที่บุคคลสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง
Harris and Ogbonna (2006) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือ ความจริงที่เกิดขึ้น
หรือการรับรู้ของตัวบุคคลในความสาเร็จที่ได้รับมาจากผลของประสบการณ์ในการทางานของแต่ละ
บุคคล
เพ็ญจันทร์ (2544) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือ การที่บุคคลได้รับการสนับสนุน
ที่ส่งผลบวกทางด้านจิตใจ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ตนรับรู้รู้ได้จากเงินเดือน การได้รับรางวัล ความก้าวหน้า
ในงาน การเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ความมั่ นคงทางสถานภาพทางการเงินและตาแหน่ง รวมถึง การได้รับความยอมรับ จากผู้บ ริห าร
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานภายในองค์การ
เปรมฤดี (2546) ให้ความหมายว่า ความส าเร็จในอาชีพ คือ การรับรู้ของบุคคลที่ส่งผลบวก
ทางด้านจิตใจ ตลอดจนผลลัพธ์ที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ทางานของตน ที่เกิดความพึงพอในงาน
ทั้งด้านการทางาน ด้านการเงิน การได้รับความยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และความก้าวหน้าในงาน
สุนีภร (2557) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือการที่บุคคลรับรู้ หรือประเมินตนเอง
ในแง่ความรู้สึกและความคิดเห็นได้ว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามที่ตนเองได้กาหนด
เป้าหมายไว้
กรองกาญจน์ (2557) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือการที่บุคคลรับรู้ความสาเร็จ
ของตนเองในด้านหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากการได้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งงาน การขึ้นเงินเดือน
การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัว หน้างานและบุคคลอื่นๆ ในองค์การ รวมไปถึงการที่
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บุคคลได้ทางานที่มีความหลากหลาย สามารถมีส่วนร่วมในงานได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการทางาน
ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทา
จิตตานันท์ และ บุญชัย (2562) ให้ความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือ ผลสาเร็จทางบวกที่
บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ได้รับ จากการประกอบอาชีพ โดยผลส าเร็จ นั้นเกิ ดขึ้นได้ใน 2 ลัก ษณะ คื อ
ความสาเร็จที่ ส ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือที่เ รียกว่าความสาเร็จ ในอาชีพเชิง ปรนัย และ
ความสาเร็จที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ที่เรียกว่าความสาเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย
จะเห็นได้ว่า ความสาเร็จในอาชีพมีความหมายที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ
อาชีพการทางานที่ก่อให้เกิดผลบวกทางจิตใจ ซึ่งมาจากประสบการณ์ในการทางานของบุคคล โดย
รับรู้ถึงความพึงพอใจในการทางาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ที่ก่อให้เกิดความสุขความพึงพอใจในสิ่งที่ตนได้รับ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายว่า ความสาเร็จในอาชีพ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความสาเร็จของตนเองใน
ด้านหน้าที่ก ารงาน โดยพิจ ารณาจากการได้เ ลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งงาน การขึ้นเงินเดือน การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและบุคคลอื่นๆ ในองค์การ รวมไปถึงการที่บุคคล
ได้ทางานที่มีความหลากหลาย สามารถมีส่วนร่วมในงานได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการทางาน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทา
2.1.2 องค์ประกอบของความสาเร็จในอาชีพ
มีผู้เสนอองค์ประกอบของความสาเร็จในอาชีพไว้หลากหลาย ดังนี้
Walton (1973) ให้ความเห็นว่า พนักงานทุกคนต่างมีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จใน
การทางานของตนใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพั ฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการทางานของตนเองให้สูงขึ้น
ไม่ใช่ปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่งงานเดิมตลอดไป
2. ด้านการนาความรู้มาใช้โดยเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะใหม่ ๆ แล้วต่างต้องการที่จะนาความรู้ เหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และเพิ่มพูนทักษะของ
ตน
3. ด้านการเติบโตในตาแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่ อแสดงถึงการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ ของ
เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และบุคคลอื่นในสังคม
4. ด้านรายได้ที่ เ พิ่ ม ขึ้นและมั่ นคง ที่ มี เ หมาะสมกั บ ตาแหน่ง งานและภาระหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ
Child and Klimoski (1989) ได้สร้างแบบวัดความสาเร็จในอาชีพขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวั ด
ในการประเมินตนเอง (Self-rating) แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ความสาเร็จในการ
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ทางาน (Job success) 2) ความสาเร็จส่วนบุคคล (Personal success) และ 3) ความสาเร็จในอาชีพ
(Career success) ซึ่งประกอบด้วย 12 คาถาม ดังนี้
1. รายได้ (Earning) คือ รายได้ของบุคลจากทุกแหล่งในตลอดทั้งปี
2. ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) คือ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานที่ทา
3. ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) คือ ความรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้ชีวิตในภาพรวม
4. การประเมินตนเองในด้านความสาเร็จ (Self assessed success) คือ การเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่นในวัยเดียวกัน และวิชาชีพเดียวกันว่าตนรู้สึกสาเร็จเพียงใด
5. ความมีเกียรติ (Prestige) คือ การประเมินความมีเกียรติของงาน
6. ความรับผิดชอบของงบประมาณ (Budget responsibilities) คือ สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบ
สูงสุดในเรื่องของงาน
7. การยอมรับในวิชาชีพ (Career identification) คือ การรู้สึกยอมรับในงานของตน
8. ความมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา (Problem solving effectiveness) คือ การรับรู้ว่า
ตนมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
9. ประสิ ท ธิ ผ ลของงาน (Job effectiveness) คื อ การรั บ รู้ ว่ า ตนเองท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลที่ดี
10. จานวนผู้ใต้บังคับบัญชา (Number supervised) คือ จานวนผู้ใต้บังคับบัญชา
11. การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน (Peer rate) คือ ผลการประเมินจากผู้ที่ร่วมทางานด้วย
12. ความก้าวหน้า (Progress) คือ การรับรู้ว่างานที่ตนทาอยู่มีความก้าวหน้าเพียงใดเมื่อเทียบ
กับเพื่อน
Gattiker and Larwood (1989) ได้เสนอองค์ป ระกอบของความสาเร็จในอาชีพว่าสามารถ
พิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นบทบาทการท างาน (Job success) เป็ น การรั บ รู้ ภ ายในจากการรวบรวม
พฤติกรรมที่ปฏิบัติงานสาเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการทางาน ซึ่งมาจากแนวคิดการรับรู้ในอาชีพ
ของตนเอง (Occupational self-concept) โดยพบว่ามี การรับ รู้ความส าเร็จในอาชีพจากบทบาท
การทางานของตนเอง เช่น รับรู้ถึงความสาคัญของงาน มีความชานาญในงาน ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บ ริห ารระดับ สูง ได้รั บ การยอมรับ จากเพื่อ นร่ วมงาน มี อ านาจในการตัด สิน ใจในงานที่ ท า มี
ความสามารถในการบริหารงาน ทางานด้วยใจรักและรับผิดชอบในหน้าที่
2. ด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal success) เป็นการรับ รู้ ภายใน
จิตใจของตนเองว่าตนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ค วามไว้ ว างใจในการปฏิ บั ติ ง าน มอบหมายหน้ า ที่ ส าคั ญ ให้ รั บ ผิ ด ชอบ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเต็มใจช่วยเหลืออย่างจริงใจ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
3. ด้านการเงิน (Financial success) เป็นการรับรู้จากภายนอกที่ได้รับ ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานเมื่อเทียบกับความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการ
ทางานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารระดับเดียวกัน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่ พึงพอใจเป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้
4. ด้านความก้ าวหน้า ในการเลื่ อนต าแหน่ง (Hierarchical success) เป็น การรับ รู้
ภายนอกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเกิดจากสะสมอายุงานและการทางานในตาแหน่ง
นั้น ๆ ตามที่องค์การเป็นผู้กาหนด โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะที่มีจนประสบความสาเร็จใน
หน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับ จึงจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เลื่อนตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น
Derr (1986) ได้จาแนกความสาเร็จในอาชีพเป็น 5 มิติ ดังนี้
1. ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน (Getting ahead) หมายถึง บุคคลที่ต้องการ
ความก้าวหน้า มีอิทธิพล สถานภาพ และการเงินที่ดี ต้องการเลื่อนตาแหน่งตามระบบ จะพบบุคลากร
ที่รับรู้การมุ่งเน้นด้านความสาเร็จในอาชีพกลุ่มนี้ในองค์การขนาดใหญ่ หรือองค์การมืออาชีพ
2. ด้านความเป็นอิสระในการทางาน (Getting free) หมายถึง บุคคลที่ต้องการความ
เป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องการการควบคุม ไม่ต้องการอยู่ภายใต้บรรทัดฐานกฎระเบียบ
สามารถรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ มักเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
3. ด้านความมั่นคงในอาชีพการงานในระยะยาว (Getting secure) หมายถึง บุคคลที่มี
ความต้องการความมั่นคงในการถูกจ้างงานระยะยาว สวัสดิการที่ดี ต้องการการยอมรับในองค์การมี
ความจงรักภักดีต่อองค์การ
4. ด้านความท้าทายของงาน (Getting high) หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
ต้องการความท้าทาย ความตื่นเต้นในกระบวนการการทางาน อาจเปลี่ยนงานบ่อยเพื่อค้นหางานที่มี
ความท้าทาย ผจญภัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งองค์การขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
5. ด้านความสมดุลระหว่างการงานหน้าที่ ชีวิตส่วนตัว และการพัฒนาตนเอง (Getting
balanced) หมายถึง บุคคลที่ต้องการความสมดุลระหว่าง งาน ความสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเอง
เห็นว่างานเป็นสิ่งสาคัญ แต่ก็จะไม่ให้งานมีอิทธิพลเหนือชีวิตส่วนตัวเช่นกัน
Judge et al. (1995) ได้เสนอเกณฑ์วัดความสาเร็จในอาชีพไว้ 2 ประการ คือ
1. ความสาเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective career success) เป็นความสาเร็จที่วัด
ได้อย่างปรนัย เป็นเกณฑ์ภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ เช่น เงินเดือน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
2. ความส าเร็จ ในอาชีพเชิง อัตนัย (Subjective career success) เป็นการรับ รู้ของ
บุคคลว่าตนประสบความสาเร็จในอาชีพ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในอาชีพของตน
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Sturges (1999) ได้ทาการทึก ษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับความสาเร็จ ในอาชีพของผู้จัดการ
โดยได้วิเคราะห์ถึงเกณฑ์ที่ผู้จัดการอธิบายถึงคาจากัดความของความสาเร็จในอาชีพ ไว้ดังนี้
1. ความสาเร็จภายใน (Internal criteria for success) ประกอบด้วย
1.1 การบรรลุผลสาเร็จ เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกดีต่อการทางานที่ได้บรรลุผล
1.2 ความสาเร็จ เป็นการประสบความสาเร็จในงานที่ท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์
ในการทางาน และมีการพัฒนาทักษะในการทางาน
1.3 ความสนุกสนานในการทางาน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และค้นพบความน่าสนใจ
ในงาน
1.4 ความมั่นคงและการพัฒนาสมดุล เป็นความรู้สึกคุ้มค่าระหว่างการทุ่ มเทความรู้
ความสามารถให้แก่องค์การ กับ สิ่งที่องค์การมอบให้กลับมา และความสามารถในการรักษาสมดุล
ระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัวให้ประสบความสาเร็จได้ทั้งสองสิ่ง
2. เกณฑ์ความสาเร็จที่จับต้องไม่ได้ (Intangible criteria for success)
2.1 การยอมรับเป็นการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากบุคคลอื่น เช่น ได้รับความนิยม
ชมชอบ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของทีมในการทากิจกรรมสาคัญ เป็นต้น
2.2 การมีอิทธิพล เป็นความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
3. เกณฑ์ความสาเร็จภายนอก (External criteria for success)
3.1 เกณฑ์การเลื่อนขั้น เป็นความก้าวหน้าในการเลื่อนลาดับขั้นในงานที่ทา
3.2 เกณฑ์รางวัล เป็นความก้าวหน้าในการได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนต่างๆที่
เพิ่มมากขึ้น
Lau and Shaffer (1999) ได้เสนอเกณฑ์วัดความสาเร็จในอาชีพไว้ว่า สามารถวัดความสาเร็จ
ในอาชีพได้จาก 3 ด้าน ดังนี้
1. ความสาเร็จในอาชีพด้านวัตถุ ได้แก่ รายได้ หรือเงินรางวัล จากการบรรลุผลสาเร็จ
ในอาชีพ
2. ความสาเร็จในอาชีพด้านจิตใจ ได้แก่ การรับรู้ว่ามีรายได้เพียงพอ และความพึงพอใจ
ในอาชีพ
3. ความสาเร็จในอาชีพด้านสังคม ได้แก่ การมีสถานภาพทางสังคม การเป็นที่รู้จักใน
สังคม และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นในสังคม
Dyke and Duxbury (2011) ได้ทึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของพนักงานกั บ
ความส าเร็จ ในอาชี พ เชิง อั ตนัยและทั ทนคติต่อการท างาน ของผู้จัด การและผู้เ ชี ยวชาญในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ของแคนาดาจ านวน 1,509 คน โดยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของ
ความส าเร็จ ในอาชีพ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดัง ต่อไปนี้ 1) องค์ป ระกอบด้านการท างานที่ ป ระสบ
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ความส าเร็จ 2) องค์ป ระกอบด้า นเงินรางวัล 3) องค์ป ระกอบด้า นการได้รั บ การยอมรับ และ 4)
องค์ประกอบด้านการมีอานาจ
จิต ตานั น ท์ และ บุ ญ ชั ย (2562) ได้ เ สนอองค์ป ระกอบของความส าเร็ จ ในอาชี พ ว่ า มี 2
องค์ประกอบ คือ
1. ความสาเร็จในอาชีพเชิงปรนัย คือ ความสาเร็จในอาชีพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
เปล่า หรือเป็นเกณฑ์ความสาเร็จที่ วัดจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ ความสาเร็จด้านการเงิน และ
ความสาเร็จด้านเกียรติยทชื่อเสียง
2. ความสาเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย คือ ความสาเร็จที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็น
การรับรู้ของบุคคลว่าประสบความสาเร็จในอาชีพ และเกิดความพึงพอใจจากอาชีพนั้น เป็นเกณฑ์ที่วดั
จากภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในอาชีพ และความพึงพอใจในชีวิต
จากองค์ ป ระกอบของความส าเร็ จ ในอาชี พ ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ความสาเร็จในอาชีพประกอบ ไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม เช่น การได้รายได้ที่เพียงพอ การ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง และองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม เช่น การได้รับความยอมรับจากหัวหน้างาน
หรือเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงาน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบความสาเร็จใน
อาชีพของ Gattiker and Larwood (1989) มาทึกษาซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทการ
ทางาน (Job success) ด้านความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคล (Interpersonal success) ด้านการเงิ น
(Financial success) และด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง (Hierarchical success) เนื่องจาก
มีความสอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงานในองค์การ
2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
มีผู้เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพไว้หลากหลาย ดังนี้
Lent, Brown and Hackett (2002) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความสาเร็จในอาชีพของบุคคล
แบ่งได้ 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ และ 3)
ปัจจัยด้านครอบครัว
Ng, Eby, Sorensen and Feldman (2005) ทึกษาตัวทานายความสาเร็จในอาชีพในเชิงปรนัย
และเชิงอัตนัย ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
มาจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ 2) การสนับสนุนขององค์ก าร 3)
สถานภาพทางสังคม และ 4) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
Marinka, Kuijpers, Birgit and Jaap (2003) ได้เสนอปัจ จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
ดังนี้
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1. เพท กล่าวคือ เพทชายและเพทหญิง จะมีลักษณะการเลือกอาชีพที่แตกต่างกัน จึง
ท าให้ปั จ จั ยบางอย่ างที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในอาชี พต่ างกั น เช่ น กิ จ กรรมบางอย่า งส่ ง ผลกั บ
ความสาเร็จในอาชีพของผู้ชาย แต่ไม่ใช่สาหรับผู้หญิง
2. อายุ ในหลายๆ ประเททมีการขึ้นเงินเดือนมากหรือน้อยโดยอัตโนมัติ โดยผู้สูงอายุ
ทั่วไปมีสถานะการขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นในองค์การเพราะมีประสบการณ์มากกว่าพนักงานที่อายุน้อย จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่อายุมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
3. ตาแหน่งงาน พนักงานระดับสูงในองค์การโดยทั่วไปจะมองเห็นทางเลือกในอาชีพ
มากกว่าพนักงานในระดับล่าง จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพเช่นกัน
4. ความทะเยอทะยานในอาชีพ คือ ความมุ่งมั่นให้ได้มาซึ่งความสาเร็จในอาชีพการงาน
โดยแสดงพฤติกรรมการทางานที่มุ่งมั่น คล่องแคล่ว และมีแรงจูงใจในการทางาน
5. ความคล่องตัว บางคนมีแนวโน้มในแง่ของความคล่องตัวที่จะสามารถย้ายไปทางาน
อื่นได้และบางคนก็ไม่สามารถย้ายได้ เช่น ข้อจากัดที่เป็นผลจากการมี ครอบครัว ความแตกต่างใน
ตลาดแรงงาน เป็นต้น
6. การสนับ สนุนจากภายในองค์ก าร อาจมาจากทั้ ง ตัวงานและการสนับ สนุนจาก
หัวหน้างานที่มีผลต่อโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพทั้งด้านการขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง
เป็นต้น
จิตตานันท์ และ บุญชัย (2562) ได้เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ ดังนี้
1. ตัวแปรทุนมนุษย์ หมายถึง สิ่งที่เป็นทุนเดิมของคนแต่ละคนได้สั่งสมมาตั้งแต่เกิ ด
และเกิ ดจากการเรียนรู้ในภายหลัง อาจจะเป็นความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ ความชานาญ หรือ
ประสบการณ์ ที่สามารถนามาสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน เช่น ระดับการทึกษา ประสบการณ์ในการ
ทางาน ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง และระยะเวลาการทางานในองค์การ เป็นต้น
2. ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มั่นใจใน
ความสามารถของตนเองที่จะทางานให้สาเร็จ ซึ่งความเชื่อนี้จะทาให้บุคคลมีการจัดการและแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้งานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. ตัวแปรการสนับสนุนขององค์การ หมายถึง ขอบเขตการดาเนินงานขององค์การใน
การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนัก งานประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ
4. ตัวแปรความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว หมายถึง ความสมดุลระหว่างบทบาท
ในงานและบทบาทในครอบครัวใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสมดุลด้านเวลา ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
ความพึงพอใจ
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สาครินทร์ (2562) ทึกษาเรื่อง “ปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเททไทย” โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ มี
2 ระดับ ดังนี้
1. ปั จ จั ย ระดั บ บุค คล ได้ แ ก่ 1) ลั ก ษณะนิ สั ย การชอบเข้ า สั ง คม การจะประสบ
ความสาเร็จในอาชีพจาเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งด้านลักษณะท่าทาง น้าเสียงในการสนทนา การ
แสดงความเป็นมิตรที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ และการมีทิลปะทักษะการพูด 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง
คือ การเห็นคุณค่าตนเอง การรับรู้ความสามารถทั่วไปของตน ความเชื่อว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้
และทา ให้ส าเร็จได้ ความเชื่อ อานาจในตนโดยเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุ มสภาวะแวดล้อมและ
เหตุการณ์ในชีวิตของตนเองได้ และมีความมั่ นคงทางอารมณ์ และ 3) ความนอบน้อม คือ มีความ
มุ่ง มั่ นในการท างาน มี ความนอบน้อมถ่อมตน ซึ่ง ผู้มี ลัก ษณะเหล่านี้มั ก ไม่ โ อ้อวดตน และมองว่า
ความสาเร็จขององค์การเกิดจากทีมงาน โดยไม่แสดงออกว่าตนเองคือเจ้าของความสาเร็จทั้งหมด และ
เป็นผู้ฟังที่ดียอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
2. ปัจ จัยระดับองค์กร ได้แก่ 1) การรับรู้ก ารสนับสนุนจากที มงานหรือการรับ รู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน หมายถึง การที่บุคคลเชื่อว่า เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานให้คุณค่า เห็น
ความสาคัญกับสิ่งที่ตนทา การมีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนทั้งด้านจิตใจและด้านหน้าที่
การงาน ตลอดจนชี้แนะแนวทางไปสู่ความสาเร็จ ย่อมทาให้พนักงานมีพลังที่จะฝ่าฟันต่อปัญหาและ
อุปสรรคไปสู่ความสาเร็จในอาชีพได้ และ 2) การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร
หมายถึง การที่องค์กรให้ความสาคัญในการฝึกอบรม การเรียนรู้ และการเติบโตของพนักงานย่อมมี
ส่วนสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทา งานและสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และยังสะท้อนถึงคุณภาพของพนักงาน ซึ่งจานวนครั้งที่พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักยภาพจากองค์การจะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในอาชีพอีกด้วย
ทุภพงท์ และ พีรเทพ (2563) ทึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ
ในอาชีพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์” และได้จาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ ดังนี้
1. ปัจ จัยด้านการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยการหมั่ นเรียนรู้ เปิดรับ สิ่ง ใหม่ แสวงหา
ค้นคว้า ความรู้จากทุกแหล่งด้วยตนเอง การเข้าหาผู้ใหญ่ ตั้งคาถามกับผู้รู้ การเรียนรู้จากการทางาน
การเข้าหาลูกค้า และการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด
2. ปัจจัยด้านความสามารถเชิงทัก ษะ ประกอบไปด้วยการมีทักษะต่างๆ เช่น ทักษะ
การขาย ทักษะการสื่อสารในระดับพิเทษ ทักษะพื้นฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะการผลิต
อย่างละเอียด หรือมีทักษะความสามารถทางภาษาต่างประเทท เป็นต้น
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3. ปัจจัยด้านความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยการมีองค์ความรู้รอบและ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ สามารถคัดกรองข้อมู ล และวิเ คราะห์ข้อมู ล ได้ เป็นผู้มี ความคิด
สร้างสรรค์มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่
4. ปัจ จัยด้านสายสัม พันธ์ ประกอบไปด้วยการมี ที่ป รึก ษาที่ มีป ระสบการณ์สูง คอย
สนับสนุนและให้โอกาส รวมไปถึงการมี Connection ระหว่างอาชีพและรู้จักผู้คนหลากหลาย
5. ปัจจัยแวดล้อม ประกอบไปด้วยการเงิน กาลังใจจากครอบครัว การมีทีมงานดี และ
อยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานดี รวมไปถึงการได้รับผลกระทบจากประสบการณ์ที่สร้างจุดเปลี่ยน
จากปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในอาชี พ ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ความสาเร็จในอาชีพสามารถเกิดได้จากหลากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการสนับสนุน
จากองค์การ
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.2.1 ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
มีผู้ให้ความหมายความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ องค์การ (Person-organization fit) ไว้
หลายท่านทั้งในต่างประเททและประเททไทย ดังนี้
Tom (1971) ได้ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บองค์ก ารว่า หมายถึง
ความคล้ายคลึงกันระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยเน้นเรื่องความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของ
บุคคลกั บ บรรยากาทขององค์ก าร ความคล้ายกั นของค่านิยมและคุณค่าขององค์การ และความ
คล้ายกันระหว่างเป้าหมายบุคคลและเป้าหมายองค์การ
Chatman (1989) ได้ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง
ความสอดคล้องระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติในองค์การกับค่านิยมหรือสิ่งที่บุคคลในองค์การให้คุณค่า
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บองค์การจะเกิดขึ้นได้จาก 3 กรณี 1) พนักงานได้รับการดูแลจาก
องค์การตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการ 2) องค์การและพนักงานให้ความสาคัญในเรื่องต่างๆตรงกัน และ
3) เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
Vancouver and Schmitt (1991) ให้ ค วามหมายของความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ
องค์การว่า หมายถึง ความคล้ายคลึงกันของเป้าหมายของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ
Kristof (1996) ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง การมี
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและองค์การ
Tepeci (2001) ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่าหมายถึง ความ
สอดคล้องค่านิยมในตัวบุคคล และวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นค่านิยมองค์การที่มีความเหมาะสมกัน
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Shin (2004) กล่าวถึงความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่าคือ ความสอดคล้องระหว่าง
บุคลิกลักษณะ ความเชื่อ ค่านิยมบุคคล กับ วัฒนธรรม บรรทัดฐาน และค่านิยมขององค์การ กล่าว
โดยสรุป ความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์การ คือความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะบุคคลใน
เรื่องของ ค่านิยม ความต้องการ ความเชื่อ ทัทนคติ ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะองค์การในด้านค่านิยม
บรรทัดฐาน บรรยากาท และวัฒนธรรม
Sarros, Gray, Densten and Cooper (2005) ได้สรุปความหมายของความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับองค์การว่า หมายถึง การประเมินค่าเปรียบเทียบระหว่าง การรับรู้คุณลั กษณะองค์การกับ
ความคาดหวังของพนักงาน
เหมือนดาว (2549) ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง
ความสอดคล้อ งกั นระหว่างคุณ ลัก ษณะของบุคคลในค่า นิยม ความต้องการความเชื่อ ทั ทนคติ ที่
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การในด้านค่านิยม บรรทัดฐาน บรรยากาทและวัฒนธรรม
จิตรวี (2555) ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่าหมายถึง ความ
สอดคล้องระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับค่านิยมขององค์การหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์การ
พรน์พิณดา (2559) ให้ความหมายความของสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง
ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลที่มีความเชื่อและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม หรือ
วัฒนธรรมที่องค์การกาหนด ซึ่งหากพนักงานและองค์การมีค่านิยมที่ตรงกันจะถือว่ามีความเหมาะสม
กัน
บริพัตร (2560) ให้ความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยมวัฒนธรรม และเป้าหมายของ
องค์การ
จากความหมายของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บองค์การดัง กล่าวข้างต้นจึง สรุปได้ว่า
ความสอดคล้อ งระหว่ างบุค คลและองค์ก าร หมายถึ ง การมี คุ ณลั ก ษณะที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น มี ก าร
ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและองค์การ โดยความสอดคล้อง ระหว่างบุคคล
กับองค์การ สามารถสอดคล้องได้ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายของ
องค์การ รวมถึงความสอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์การกับความสามารถของพนักงาน และ
ความสอดคล้องระหว่างความต้องการของพนักงานกับผลประโยชน์ที่องค์การให้
2.2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-organization fit) ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
เรื่อยๆ จากแนวคิดของ Argyris (1957) ที่กล่าวไว้ว่าองค์การจะเลือกรับสมัครเฉพาะพนักงานที่ มี
ความเหมาะสมหรือมีคุณลักษณะสอดคล้องกับองค์การเข้ามาทางาน ซึ่งต่อมา Schneider (1987)
พัฒนาแนวคิดนี้ไปเป็น ASA (Attraction-Selection-Attrition) โดยสรุปสาระสาคัญได้ 3 ประเด็น
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คือ 1) องค์การที่มีพนักงานที่มีค่านิยม ความสนใจ บุคลิกภาพ และคุณลักษณะแบบใดก็มักจะดึงดูด
คนที่ มี ค่านิยม ความสนใจ บุคลิก ภาพ และคุณลัก ษณะคล้ายๆกันเข้ามาท างาน (Attraction) 2)
องค์ก ารมี แนวโน้ม ที่ จ ะคัดเลือ ก (Selection ) เฉพาะบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญคล้ายกับพนักงานคนอื่นในองค์การด้วย 3) เมื่อเวลาผ่านไปพนักงานที่รู้สึกว่าตนมีความสนใจ
บุคลิก ภาพ และคุณลัก ษณะต่างกั บ พนัก งานคนอื่นๆ ในองค์ก าร ไม่ ส ามารถเข้ากั บ องค์ก ารได้มี
แนวโน้มที่จะลาออก (Attrition) ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานของแนวคิด ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
Chatman (1989) เป็นคนแรกที่ให้คาจากัดความของคาว่า “Person-organization fit” หรือ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยให้ความหมายว่า ความสอดคล้องระหว่างธรรมเนียม
ปฏิบัติในองค์การกับค่านิยมหรือสิ่งที่บุคคลในองค์การให้คุณค่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ
องค์การจะเกิดขึ้นได้จาก 3 กรณี 1) พนักงานได้รับการดูแลจากองค์การตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการ 2)
องค์การและพนักงานให้ความสาคัญในเรื่องต่างๆตรงกัน และ 3) เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในกรณีที่ 1 และ
กรณีที่ 2
ต่อมา Kristof (1996) ได้รวบรวมแนวคิดและผลงานวิจัยต่างๆ และแบ่งความสอดคล้อง Fit)
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit)
2) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับอาชีพ (Person-Vocation Fit) 3)ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับเพื่อนร่วมงาน (Person-Group Fit) 4) ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน (Person-Job Fit)
Kristof (1996) ให้ ค วามหมายความของสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก าร (Personorganization fit) ว่าหมายถึง การมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการตอบสนองความต้องการซึ่งกัน
และกันระหว่างบุคคลและองค์การ โดยความสอดคล้อง ระหว่างบุคคลกับองค์การ สามารถสอดคล้อง
ได้ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์การ รวมถึงความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการขององค์การกับความสามารถของพนักงาน และความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของพนักงานกับผลประโยชน์ที่องค์การให้ โดยแบ่งความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ด้วยกัน คือ
1. ความสอดคล้ อ งแบบองค์ ป ระกอบหลั ก ( Complementary fit) หมายถึ ง
คุณลัก ษณะของพนัก งาน หรือ คุณลัก ษณะขององค์ก ารช่วยสนับ สนุนหรือเติม เต็ม ส่วนที่ อีก ฝ่าย
ต้องการ ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักจะเกิดขึ้นเมื่ อความต้องการของฝ่ายหนึ่ง ได้รับการ
ตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ 1) ความสอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์การกับ
ความสามารถของพนักงาน (Demand-abilities fit) เช่น พนักงานมีทักษะในการทางานที่เหมาะสม
กับงาน พนักงานสามารถพั ฒนาความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับงาน 2) ความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของพนักงานกับผลประโยชน์ที่องค์การให้ (Need-supplies fit) เช่น องค์การตอบสนองการ
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ทางานของพนักงานด้วยเงินเดือน เงินรางวัล ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่ง สวัสดิการที่ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน
2. ความสอดคล้อ งแบบองค์ป ระกอบเสริม (Supplementary fit) หมายถึง ความ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่าง คุณลักษณะของพนักงานกับคุณลักษณะขององค์การ โดยไม่จาเป็น
ที่ฝ่ายใดต้อง ต้องสนองอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น พนักงานมีค่านิยมส่วนตัวคล้ายคลึงกับค่านิยมขององค์การ
พนักงานมีเป้าหมายส่วนตัวคล้ายคลึงกับเป้าหมายขององค์การ พนักงานมีทัทนคติส่วนตัวคล้ายคลึง
กับบรรทัดฐานขององค์การ
คุณลักษณะ:
-วัฒนธรรม / บรรยากาศ
-ค่านิยม
-เป้าหมาย
-บรรทัดฐาน

อุปสงค์ของโครงการ :
-ทรัพยากร
• เวลา
• ความพยายาม
• ความผูกพัน
ต่อองค์การ
• ประสบการณ์
-ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ (KSAs)
• งาน
• ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
(Supplementary fits)

A

อุปสงค์ขององค์การ :
-ทรัพยากร
• ทางการเงิน
• ทางกายภาพ
• ทางจิตใจ
-โอกาส
• ความเกี่ยวข้อง
ในงาน
c มพันธ์
• ความสั
ระหว่างบุคคล
C

คุณลักษณะ:
- บุคลิกภาพ
-ค่านิยม
-เป้าหมาย
-ทัศนคติ

อุปสงค์ของบุคคล :
-ทรัพยากร
• เวลา
• ความพยายาม
• ความผูกพันต่อ
องค์กร
-ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ (KSAs)
• งาน
• ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล
B
B

C

อุปสงค์ของบุคคล :
-ทรัพยากร
• ทางการเงิน
• ทางกายภาพ
• ทางจิตใจ
-โอกาส
• ความเกี่ยวข้อง
ในงาน
• ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
(Complementary fits)

ภาพที่ 2.1 แนวคิ-ค่ดาความสอดคล้
อ งระหว่ างบุ ค คลกั บ องค์ ก าร (Various Conceptualizations of
นิยม
Person-Organization Fit) ที-่มเป้า:า(Kristof,
หมาย 1996)
-ค่านิยม
-ค่านิยม
-เป้าหมาย
-บรรทัดฐาน

-บรรทัดฐาน

-เป้าหมาย
-บรรทัดฐาน

-ค่านิยม
-เป้าหมาย
-บรรทัดฐาน
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จากภาพที่ 2.1 อธิบายว่า
(A) แสดงถึงความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม หากลักษณะส่วนบุคคลในด้านบุคลิกภาพ
ค่านิยม เป้าหมาย ทัทนคติ มีความสอดคล้องกันกับลักษณะขององค์การ จึงส่งผลให้องค์ประกอบ
ส่งเสริมกัน
(B) แสดงถึงความสอดคล้องกันระหว่างทรัพยากรที่องค์การมีอยู่และความต้องการของบุคคล
(C) แสดงถึงความสอดคล้องกันระหว่างทรัพยากรที่บุคคลมีและความต้องการขององค์การ
อาจารี (2561) อธิบายภาพที่ 2.1 ไว้ว่า ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริมนั้น (ลูกทร A)
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะพื้นฐานขององค์การกับของบุคคล โดยที่คุณลักษณะขององค์การ
ได้แก่ วัฒนธรรม บรรยากาทองค์การ ค่านิยม เป้าหมาย และบรรทัดฐานในขณะที่คุณลักษณะของ
บุคคลนั้นโดยมากทึกษาในด้าน ค่านิยม เป้าหมาย บุคลิกภาพ และทั ทนคติ เมื่อคุณลักษณะของ
องค์การและบุคคลเหมือนกันก็จะทาให้ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม (Supplementary fit)
คงอยู่
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การสามารถอธิบายได้อีกด้านหนึ่ง คือการให้และความ
ต้องการ (Supply and demand) ในข้อ ตกลงสัญ ญา โดยการให้และความต้องการนั้นมี ผลทั้ งกั บ
องค์การและกับบุคคล ดังแสดงในภาพประกอบ 2.1 (ลูกทรเส้นประ) โดยที่เมื่อปัจจัยที่องค์การให้
ได้แก่ ทรัพยากรทางด้านการเงิน ทางกายภาพ และทางจิตใจ รวมถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้า อัน
ได้แก่ ความเกี่ยวข้องในงาน และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ตรงกับปัจจัยที่บุคคลต้องการ ดังลูกทร
B ซึ่ง จะท าให้ เ กิ ดความสอดคล้อ งแบบความต้อ งการของบุคคลกั บ ปั จ จัย ที่ อ งค์ ก ารให้ ( Needsupplies fit) เช่นเดียวกัน เมื่อความต้องการขององค์การถูกตอบสนองในด้านเวลา ความตั้งใจ ความ
มุ่ง มั่ น ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ ซึ่ง จะท าให้เ กิ ดความสอดคล้องแบบความต้องการของ
องค์การกับความสามารถของพนักงาน (Demands-abilities fit) ดังลูกทร C ซึ่งทั้งความสอดคล้อง
ตามลู ก ทร B และ C สามารถกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ความสอดคล้ อ งแบบองค์ ป ระกอบหลั ก
(Complementary fit)
Sarros et al. (2005) กล่าวถึงแนวคิดความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่าคือ ความ
สอดคล้องระหว่างการรับรู้คุณลักษณะขององค์การกั บความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) หมายถึง ความสามารถในการ
แข่ง ขัน และความส าเร็ จ ขององค์ก าร ทั้ งในด้านคุณภาพ ความสามารถในการสร้าง เอกลัก ษณ์ที่
แตกต่างจากองค์การอื่นๆในธุรกิจประเภทเดียวกัน
2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Social responsibility) หมายถึ ง การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม การมีสานึกที่ดีของการเป็นส่วนของสังคม ความสาเร็จในการสร้างการยอมรับ
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จากสัง คม การมีป รัชญาที่ ดีในการดาเนินธุร กิจ โดยไม่มุ่ งเน้นเฉพาะผลกาไรการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค การไม่มุ่งทาลายคู่แข่งขัน
3. การช่ วยเหลือ สนั บ สนุน (Supportiveness) หมายถึง การช่ว ยเหลื อสนับ สนุ น
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่องค์การ
ตั้งไว้อย่างมีความสุข
4. ความคิ ดริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ (Innovation) หมายถึ ง การกระตุ้ น และส่ ง เสริ ม ให้
พนั ก งานมี โ อกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นางานในหน้ า ที่ ข องตนเองอยางเต็ ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอันนาไปสู่การประสบความสาเร็จขององค์การ
5. การมุ่งเน้นเรื่องรางวัลและขวัญกาลังใจ (Emphasis on rewards) หมายถึง การให้
ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน เช่น การจ่ายค่า ตอบแทนในการทางาน การยกยองชมเชย
การให้โอกาสกาวหน้า การสร้างเสริมความภาคภูมิใจในการทางาน
6. การมุ่งเน้นเรื่องผลการปฏิบัติงาน (Performance orientation) หมายถึง การแสดง
ให้พนักงานรับรู้ได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ใน ตาแหน่ง
ต่างๆอย่างชัดเจน การสร้างเป้าหมายในการท างานที่ กระตุ้นและส่ง เสริม ให้พนักงานเกิ ด ความ
กระตือรือร้นในการทางาน
7. ความมั่นคงในงาน (Stability) หมายถึง ความมั่นคงในการทางาน การจ้างงาน การ
จัดสรรอัตรากาลังคนที่เหมาะสมกับงานและเหมาะสมกับความสามารถในการทางาน ความยุติธรรม
ในการบริหารจัดการในเรื่องสภาพการจ้างงาน
จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดของ Kristof (1996) มาเป็นกรอบในการท าวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดของ Kristof
(1996) กล่ า วถึ ง ความสอดคล้อ งระหว่ างบุ ค คลกั บ องค์ ก ารได้ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ โดยแบ่ ง ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับ องค์การ ออกเป็น 2 องค์ประกอบ ด้วยกัน คือ ความสอดคล้องแบบ
องค์ประกอบหลัก และความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
2.2.3 การวัดความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
O’Reilly, Chatman and Caldwell (1991) กล่ า วถึ ง การวั ด ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมของ
องค์ก ารโดยเปรียบเที ยบระหว่างค่านิยมวัฒ นธรรมขององค์การที่ มีอยู่จ ริง (Actual) และค่านิยม
วัฒนธรรมขององค์การในอุดมคติ (Ideal) ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่านิยมขององค์การและ
ค่านิยมส่วนบุคคล โดยที่ ค่านิยมวัฒ นธรรมในอุดมคติจ ะสะท้ อนค่านิยมส่วนบุคคล และค่านิยม
วัฒนธรรมขององค์การที่มีอยู่จริงจะสะท้อนค่านิยมขององค์การ เมื่อวัฒนธรรมขององค์การที่มีอยู่จริง
และวัฒนธรรมขององค์การในอุดมคติถูกระบุอย่างชัดเจนก็ จะสามารถเห็นความเหมือนหรือความ
แตกต่างของค่านิยมส่วนบุคคลและองค์การ
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Kristof, Zimmerman and Johnson (2005) ได้ แ บ่ ง การวั ด ความสอดคล้ อ ง ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
1. การวัดโดยตรง (Direct measure) เป็นการวัดความสอดคล้องโดยตรงจากบุคคลซึ่ง
เป็นการวัดถึงการรับรู้ความสอดคล้องของบุคคล (Perceived fit) ตัวอย่างข้อคาถาม เช่น ฉันรู้สึกว่ามี
ความรู้เหมาะสมกับงานที่ฉันทาอยู่ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามมาตร Likert Scale
2. การวั ด โดยอ้ อ ม (Indirect measure) เป็ น การเปรี ย บเที ย บกั น โดยแยกวั ด
คุณลักษณะด้านบุคคล กับด้านสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่
2.1 การวัดความสอดคล้องแบบจิตวิสัย (Subjective fit) หมายถึง ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกั บสิ่ง แวดล้อ มตามที่เ ขารับ รู้โ ดยท าการวัดจากบุคคลคนเดียว แต่ถามในลัก ษณะ
เปรียบเทียบระหว่างตามสภาพที่เป็นจริง (Current) กับตามสภาพที่บุคคลต้องการ (Ideal)
2.2 การวัดความสอดคล้องแบบวัตถุวิสัย (Objective) เป็นการวัดความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่ทาการวัดจากหลาย ๆ แหล่ง โดยถามในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างสภาพที่เป็นจริงตามการรับรู้ของบุคคล กับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น มุมมองผู้บริหาร หรือ
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากพนักงานอื่นทั้งหมด
จากการวั ด ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบค่านิยมองค์การและค่านิยมใน
ทัทคติของบุคคล โดยสามารถวัดได้ทั้งทางตรงจากสภาพที่เกิดขึ้นจริง และทางอ้อมที่ใช้ข้อคาถาม
เปรียบเทียบระหว่างสภาพความเป็นจริงกับสภาพที่บุคคลต้องการ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในอาชีพ
Igbaria, Kassicieh and Silver (1999) วิจัยเรื่อง “การวางแนวทางในอาชีพและความสาเร็จใน
อาชี พระหว่า งการวิ จัย และการพั ฒ นาและผู้เ ชี่ยวชาญด้ านวิทวกรรม ” โดยใช้แบบสอบถามใน
การทึก ษามิ ติและระดับ การมุ่ ง เน้นด้านความส าเร็จ ในอาชีพของนัก วิจัยและพัฒ นา และวิทวกร
จานวน 220 คน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และกลุ่มวิทวกร จากประเททนิว เม็กซิโก ผลการวิจัย
พบว่า ลัก ษณะการมุ่งเน้นด้านความสาเร็จในอาชีพมากที่ สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ความมั่นคงใน
อาชีพการงานในระยะยาว 2) ความสมดุลระหว่างการงานหน้าที่ ชีวิตส่วนตัว และการพัฒนาตนเอง
นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะการมุ่งเน้นด้านความสาเร็จในอาชีพเพทชายและเพทหญิงแตกต่างกัน
โดยเพทชายมีลักษณะการมุ่งเน้นด้านความสาเร็จในอาชีพเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และ
ความท้าทายของงาน ส่วนเพทหญิงจะเป็นความสมดุลระหว่างการงานหน้าที่ ชีวิตส่วนตัว และการ
พัฒนาตนเอง
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Erdogmus (2004) วิจัยเรื่อง “การอธิบายอิทธิพลต่ออาชีพทางเลือก : กรณีทึกษาของนักทึกษา
MBA ในมุมมองเปรียบเทียบ” โดยทึกษาความสาเร็จในอาชีพของพนักงานที่สาเร็จการทึก ษาจาก
สาขาวิชาเทรษฐทาสตร์และบริหารธุรกิจ จานวน 250 คนในประเททตุรกี โดยขณะที่ทาการทึกษา
กลุ่มตัวอย่างยังคงทางานที่ตรงกับสาขาวิชาที่สาเร็จการทึกษา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการมุ่งเน้น
ด้านความสาเร็จในอาชีพจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1) ความมั่นคงในอาชีพการงานในระยะ
ยาว 2) ความเป็นอิสระในการทางาน 3) ความท้าทายของงาน 4) ความสมดุลระหว่างการงานหน้าที่
ชีวิตส่วนตัว และพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะการมุ่งเน้นด้านความสาเร็จในอาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเพท สาขาวิชาที่สาเร็จการทึกษาและอายุ
Dyke and Murphy (2006) วิจัยเรื่อง “เรากาหนดความสาเร็จได้อย่างไร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
ถึงสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับผู้หญิงและผู้ชาย” ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ บุคลากรวัยทางานชายหญิงจานวน
40 คน จาแนกเป็นเพทชาย 20 คน เพทหญิง 20 คน เพื่อทึกษาว่าบุคลากรเพทชายและเพทหญิงให้คา
จากัดความของคาว่าความสาเร็จในอาชีพอย่างไร ผลการทึกษาพบว่า เพทชายและเพทหญิง ให้คา
จากัดความของคาว่าความสาเร็จในอาชีพแตกต่างกัน โดยเพทชายให้คาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
จับต้องได้ เช่น เงินเดือน ส่วนเพทหญิงให้คาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความ
สมดุลระหว่าง งาน ความสัมพันธ์ และชีวิตส่วนตัว
รณวีร์ (2547) วิจัยเรื่อ ง “ปัจ จัยส่ง ผลต่อความส าเร็จ ของตัวแทนประกันชีวิต : กรณีทึก ษา
ตัวแทนประกั นชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัท อเมริกั นอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์
จากัด” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของบริษัท
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด จานวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ทุกปัจจัยสามารถ
ส่ง ผลถึง ความส าเร็จ ของตัวแทนประกันชีวิตไม่ ว่าจะเป็นปัจ จัยด้านประชากรทาสตร์ ปัจ จัยด้าน
บุคลิกภาพ ทัทนคติ อุปนิสัยของตัวแทน ความรู้ในวิชาชีพ รวมถึงทั กษะในการขาย ทั้ง หมดล้วนมี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จของตัวแทน
กิ่งแก้ว (2552) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสาเร็จในอาชีพขายของพนัก งานขายในร้านจาหน่าย
อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ พนักงานขายอุ ป กรณ์ก่ อ สร้างและตกแต่ง บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนของพนักงานขาย และปัจจัยด้านความรู้ในอาชีพพนักงานขาย
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสาเร็จในอาชีพของพนักงานขาย อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านแตกต่าง
กัน ส่วนปัจจัยด้านทัทนคติต่ออาชีพของพนักงานขาย ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย และ
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในงานขายที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จในอาชีพของพนักงานขาย
อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านแตกต่างกันด้วย
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พชร (2559) วิจัยเรื่อง “ความสาเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมี
ความภาคภู มิ ใ จในตนเองเป็ น ตั ว แปรสื่ อ ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารกรณี ทึ ก ษา : บริ ษั ท
โทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ
ในช่วงวัย 21-40 ปี ของบริษัท ผู้ป ระกอบธุร กิจ โทรคมนาคมแห่ง หนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 380 คน ผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จ ในอาชีพโดยรวมของพนัก งานระดับปฏิบัติก ารมี
ค่าเฉลี่ยในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ความสาเร็จในอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2) ความส าเร็จในอาชีพด้านบทบาทการท างาน มี ค่าเฉลี่ยในระดับสูง 3)
ความส าเร็ จ ในอาชี พ ด้ า นการเงิ น มี ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ ปานกลาง 4) ความส าเร็ จ ในอาชี พ ด้ า น
ความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
สาครินทร์ (2562) วิจัยเรื่อง “ปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
อาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเททไทย” งานวิจัยนี้ทึกษาปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่ การรับรู้ความสาเร็จของอาชีพ และจานวนครั้ง
ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ปัจจัยระดับบุคคลประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะนิสัยการชอบ
เข้าสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง และความนอบน้อม ส่วนปัจจัยระดับองค์กรประกอบด้วย 3 ตัวแปร
ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการรับรู้โอกาสใน
การเรียนรู้และการเติบ โตจากองค์ก ร กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ตัวแทนประกั นชีวิต จ านวน 373 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสาเร็ จของอาชีพ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
นอบน้อม การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ผล
การวิเคราะห์ปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความสาเร็จของอาชีพจาแนกตามเพท พบว่า ปัจจัยความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานส่งผลต่อความสาเร็จของอาชีพในตัวแทนประกัน
เพทชาย ส่วนเพทหญิง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความนอบน้อม และการรับรู้
การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อจานวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสาหรับทั้ง
เพทหญิงและเพทชาย คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
เหมือนดาว (2549) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับ องค์ก าร และความผูกพันต่องาน” กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จานวน 206 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความผูกพันต่องาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .303
นิรัตน์ และ ปนัดดา (2557) วิจัยเรื่อง “ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานบริษัทยานยนต์แห่งหนึ่ง ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทึกษา
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อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกั บ องค์ก าร ความสอดคล้อ งระหว่างบุคคลกับ งาน และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ
หัวหน้างานที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทยานยนต์
แห่งหนึ่ง เฉพาะสาขาในกรุงเทพมหานคร จานวน 127 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี
ความตั้งใจที่จะลาออกในระดับปานกลาง ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับงาน และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน มีความสอดคล้องกันทางลบ
ในระดับน้อย หมายถึง พนักงานบริษัทรับรู้ว่าคุณลักษณะขององค์การ งาน และหัวหน้างานซึ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมในการทางานในปัจจุบันไม่เป็นไปทิท ทางเดียวกันกับความคาดหวังโดยพนักงานมีความ
คาดหวังสูงกว่าสภาพความเป็นจริงเล็กน้อย นอกจากนี้ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ด้านการมุ่งเน้นเรื่องผลการปฏิบัติงาน และด้านความมั่นคงในงานเป็นด้านที่มีความสอดคล้องด้านลบ
ในระดับปานกลาง หมายถึง พนักงานบริษัทรับรู้ว่าคุณลักษณะขององค์การในด้านการมุ่งเน้นเรื่องผล
การปฏิบัติง านและด้านความมั่ นคงในงานปัจ จุบันไม่ เ ป็นไปในทิ ททางเดียวกันกั บ ความคาดหวัง
กล่าวคือ พนักงานมีความคาดหวังสูงกว่าสภาพความเป็นจริงปานกลาง ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์การ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจที่จะลาออก หมายความว่าพนักงานที่รับรู้ความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกั บ องค์ก าร ความสอดคล้อ งระหว่างบุคคลกับ งาน และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ
หัวหน้างานในระดับสูงมีความตั้งใจที่จะลาออกต่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานได้
ร้อยละ 13.8
บริพัตร (2560) วิจัยเรื่อง “ผลของการนาเสนอข้อมูลความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ที่มีผลต่อความตั้งใจสมัครงาน” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักทึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
154 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การจากการวัดโดยอ้อม ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การจากการวัดโดยอ้อมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากั บ 0.44 กลุ่ม ทดลองและกลุ่ มควบคุม มีค่าเฉลี่ย 0.45 และ 0.43 ตามล าดับ ในขณะที่ ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ จากการวัดโดยตรงโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และ 3.10 ตามลาดับ
ขรินทร์ทิพย์ (2562) วิจัยเรื่อง “การทึกษาความสัมพันธ์ของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความผสมผสานระหว่างการ
ทางานและชีวิตส่วนตัวเป็นตัวแปรก ากับ ของพนักงานในกลุ่มธุร กิ จการค้าและเทคโนโลยี ” กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้วิจัยเป็นพนักงานในกลุ่มธุรกิจการค้าและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในประเททไทยจานวน 165
คน ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจ
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คงอยู่ในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .463 สามารถ
อธิบายได้ว่า เมื่อพนักงานที่มีบุคลิกลักษณะส่ วนบุคคล ทัทนคติ ค่านิยมเป้าหมาย ที่สอดคล้องและ
เป็นไปในทิททางเดียวกันกับองค์การสูง จะมีความตั้งใจคงอยู่ในงานสูงกล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความ
เหมาะสมกับองค์การในหลายๆ ด้าน พนักงานจะมีความตั้งใจทางาน ไม่มีความรู้สึกอยากลาออกหรือ
อยากหางานใหม่
อาจารี (2561) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นความสอดคล้องระหว่างคนกับงาน
ความสอดคล้องระหว่างคนกับองค์การ ความไว้ใจนวัตกรรม และพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรม
ของพนักงานเททบาลในสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ” กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นพนัก งาน
เททบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 390 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องระหว่างคน
กับ งาน และความสอดคล้อ งระหว่างคนกั บ องค์ก าร ส่ง ผลทางอ้อมต่อพฤติก รรมการท างานเชิง
นวัตกรรมของพนักงานเททบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านความไว้วางใจนวัตกรรม โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .10 และ .24 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สิรีรัทมิ์ (2561) วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ร ะหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ องค์ก าร
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน และความผูกพันในงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งจานวน 265 คน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกและ
มีอิทธิพลในการพยากรณ์ความผูกพันในงานมีทั้งหมด 3 ตัวคือความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน
ด้านความต้องการของบุคคลกับคุณลักษณะของงาน ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และด้านการพัฒนาพนักงานส่งผลให้พนักงานเจนเนอเรชั่นวายเกิดความผูกพันใน
งาน และนามาซึ่งความเต็มใจในการทางาน มุ่งมั่นทุ่มเท และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
2.4 ที่มาของสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
จากการทึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดของ Tom (1971) ได้กล่าวถึง
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ว่าเป็นความคล้ายคลึงกันระหว่างบุคคลกับองค์การ โดย
เน้นเรื่องความคล้ายกันของค่านิยมและคุณค่าขององค์ก าร และความคล้ายกันระหว่างเป้าหมาย
บุคคลและเป้าหมายองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kristof (1996) ที่กล่าวว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ เป็นการมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการตอบสนองความต้องการซึ่งกัน
และกั น ระหว่ างบุคคลและองค์ก าร สอดคล้อ งกั บ แนวคิ ดของ สิ รีรั ทมิ์ (2561) ที่ ก ล่า วถึ ง ความ
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สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า พนักงานจะรู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มี
ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับองค์การโดยแสดงพฤติกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วม หรือการ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตน
เช่นกัน หากบุคคลมีความสอดคล้องร่วมกันกับองค์การ ก็พร้อมที่จะทุ่มเทและมุ่งมั่ นในการทางาน ทั้ง
งานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมายตนเองและเป้าหมายของ
องค์ก าร ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ ผลการวิจัยของ สาครินทร์ (2562) ที่ พบว่า ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อการรับ รู้
ความสาเร็จของอาชีพ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความนอบน้อม การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และความพึงพอใจในงาน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
หากองค์การสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสอดคล้องกับองค์การ มีคุณลักษณะเหมาะสมกับอาชีพ
ทุ่มเทมุ่งมั่นในการทางาน และเกิดความพึงพอใจในงาน จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การและส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
จึงสรุปได้ว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ เป็นการมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มี
การตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและองค์การ หากบุคคลมีความสอดคล้องกับ
องค์การสูง จะทาให้บุคคลทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางาน และเกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็นการรับรู้
ของบุคคลว่าประสบความสาเร็จในอาชีพ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1 ว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบหลั ก มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
จากการทึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบ
องค์ประกอบหลักและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยพบว่า แนวคิ ดของ
Kristof (1996) กล่าวว่า ความสอดคล้องแบบองค์ป ระกอบหลัก (complementary fit) หมายถึง
คุณลักษณะของพนักงาน หรือคุณลักษณะขององค์ก ารที่ช่วยสนับ สนุนหรือเติม เต็มส่วนที่ อีก ฝ่าย
ต้องการ ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของฝ่ายหนึ่ง ได้รับการ
ตอบสนองจากอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง สอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ของ อาจารี (2561) ที่ อธิ บ ายถึ ง ปัจ จั ยความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบหลักว่า ปัจจัยที่องค์การให้ ได้แก่ ทรัพยากร
ทางด้านการเงิน ทางกายภาพ และทางจิตใจ รวมถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้า เช่น ความเกี่ยวข้อง
ในงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความต้องการขององค์การที่ถูกตอบสนองในด้านเวลา
ความตั้งใจ ความมุ่งมั่ น ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยความต้องการของอีกฝ่ายได้รับการ
ตอบสนองจากอีกฝ่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ Sturges (1999) ได้อธิบายเกี่ยวกับคาจากัดความ
ของความสาเร็จในอาชีพที่ เกี่ยวกับความสาเร็จภายใน (internal criteria for success) ด้านความ
มั่นคง ว่าเป็นความรู้สึกคุ้มค่าระหว่างการทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้แก่องค์การ กับสิ่งที่องค์การ
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มอบให้กลับมา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิ่งแก้ว (2552) ที่ทึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานขายอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้าน พบว่าประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความมี
ทักษะในการขายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ความสามารถส่วนบุคคล ความเข้าใจยอมรับ
บทบาทในหน้าที่ สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ และการที่องค์การจูงใจด้วย
รางวัลต่างๆ เช่น ตาแหน่งพนักงานขายดีเด่น ใบประกาทเกียรติคุณ เงินรางวัล สามารถเป็นสิ่งกระตุ้น
ความพยายามของพนักงานขายให้ประสบความสาเร็จในงานขายได้ ซึ่งสรุปได้ว่าความต้องการของ
ฝ่ายหนึ่ง ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่ง
จึงสรุปได้ว่า ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของฝ่ายหนึ่ง
ได้รับ การตอบสนองจากอีก ฝ่ายหนึ่ง เช่น พนักงานมี ทักษะในการทางานที่ เหมาะสมกับ งาน และ
องค์การตอบสนองการทางานของพนักงานด้วยเงินเดือน เงินรางวัล ส่งผลให้พนักงานเกิดความสาเร็จ
ในอาชีพโดยพิจารณาจากค่าตอบแทน การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและ
บุคคลอื่นๆ ในองค์การ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1.1 ไว้ว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
แบบองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบเสริ ม มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
จากการทึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบ
องค์ประกอบเสริมและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดของ
Kristof (1996) ได้กล่าวถึง ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริมว่า หมายถึง ความเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกันระหว่าง คุณลักษณะของพนักงานกับคุณลักษณะขององค์การ เช่น พนักงานมีค่านิยม
ส่วนตัวคล้ายคลึงกับ ค่านิยมขององค์การ พนักงานมี เป้าหมายส่วนตัวคล้ายคลึง กั บเป้าหมายของ
องค์การ พนักงานมีทัทนคติส่วนตัวคล้ายคลึงกับบรรทัดฐานขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สิรีรัทมิ์ (2561) ที่กล่าวว่า หากมีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ จะทาให้พนักงานรู้สึก
เหมื อนว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์ก าร มี ความเต็ม ใจที่ จ ะแลกเปลี่ยนกั บ องค์ก ารโดยแสดง
พฤติก รรมที่ ดี ไม่ ว่าจะเป็นการมี ส่วนร่วม หรือการเต็ม ใจที่ จะปฏิบัติง าน ยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตนเช่นกัน เกิดความพึงพอใจในงาน พร้อมที่จะ
ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางาน ทั้งงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ไม่ได้รั บมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อ
เป้าหมายตนเองและเป้า หมายขององค์ก าร ซึ่ง ในที่ สุดแล้วจะส่ง ผลให้พนัก งานเกิ ดการรับ รู้ถึ ง
ความสาเร็จในอาชีพของตนเอง
จึงสรุปได้ว่า ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม เป็นความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันระหว่าง
คุณลัก ษณะของพนัก งานกั บ คุณลัก ษณะขององค์ก าร เมื่ อพนัก งานที่ มี บุคลิก ลัก ษณะส่วนบุคคล
ทัทนคติ ค่านิยมเป้าหมาย ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิททางเดียวกันกับองค์การ พนักงานจะมีความ
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เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับองค์การโดยแสดงพฤติกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วม หรือการเต็มใจที่
จะปฏิบัติงาน ทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็นความสาเร็จในอาชีพที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1.2 ว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมมี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
2.5 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบหลั ก มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบเสริ ม มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ ดังนี้
ตัวแปรที่1
ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์การ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรที่2

ความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ”
โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีวิธีในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่ 2 แห่ง โดย
ขอบเขตของประชากร ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลจาก ธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่ จานวน 2 แห่ง ณ
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่าพนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์ แห่งที่ 1 จานวน 4,584 คน
และพนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์ แห่งที่ 2 จานวน 1,463 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 6,047 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยคานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการคานวณของ Yamane (1973) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ .05 ดังนี้
n=
เมื่อ n
N
e

𝑁
1+𝑁𝑒 2

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
= ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05
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เมื่อแทนค่าสูตรก็จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
n=

6,047
1+(6,047)(0.05)2

n = 361 คน
จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมด 361 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วนของแต่ละธนาคารพาณิชย์ (Stratified random sampling) และเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อย
ละ 5 เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีจานวน 379 คน ดังตารางที่ 3-1
ต่ อ มาผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กตั ว อย่ า งตามความสะดวก ( Convenience
sampling) โดยผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถาม Online ด้ ว ย Google form ในการให้ พ นั ก งานท า
แบบสอบถาม โดยประสานกระจายผ่านทาง E-mail และผ่าน Line application เพื่อถึงตัวพนักงาน
โดยตรง สามารถแสดงสัดส่วนจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจาแนกตามธนาคารพาณิชย์
จานวน จานวนตัวอย่าง
จานวน
จานวน
ประชากร
ที่คานวณได้
ตัวอย่างที่ แบบสอบถาม
ธนาคารพาณิชย์
(คน)
ตามสัดส่วน
คานวณได้
ที่เก็บคืนมา
(คน)
ตามสัดส่วน
(ชุด)
เพิ่ม 5% (คน)
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1
4,584
274
288
288
ธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2
1,463
87
91
91
รวม
6,047
361
379
379
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดสร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่ ง งาน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ จานวน 28 ข้อ ลักษณะ
เป็นข้อความเชิงบวกให้ผู้ตอบพิจารณาว่าตรงกับความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ ตอบมาก
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เท่ าใด เนื้อหาของข้อ ความจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ความสอดคล้องแบบองค์ป ระกอบหลัก 2)
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม ดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ข้อความของแบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
จานวนข้อความ
ลาดับข้อความ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม

16
12

1-16
17-28

มาตรวัด เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
โดยเป็นข้อความเชิงบวกทั้งหมด และกาหนดน้าหนักของแต่ละคาตอบดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
5
เห็นด้วยมาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
3
เห็นด้วยน้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
1
เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน
ในการพิจารณาเกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก
ที่ สุด ระดับ มาก ระดับ ปานกลาง ระดับ น้อย และระดับ น้อยที่ สุด โดยพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์
การแปลระดับจากการคานวณหาค่าอันตรภาคชั้น ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

อันตรภาคชั้น

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)
=
จ่ำนวนระดับชั้นทีแบ่ง
=

5 1
5

= 0.80

สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ได้ดังนี้
ช่วงคะแนน การแปลความหมาย
1.00 - 1.80 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับน้อย
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2.61 - 3.40 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับมาก
4.21 - 5.00 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ จานวน 40 ข้อ ลักษณะเป็นข้อความเชิงบวกให้
ผู้ตอบพิจารณาว่าตรงกั บความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ตอบมากเท่าใด เนื้อหาของข้อ
คาถามจะแบ่งเป็น 4 ด้าน ตามองค์ประกอบของความสาเร็จในอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบทบาท
การทางาน 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ด้านการเงิน 4) ด้านความก้าวหน้าในการเลื่ อ น
ตาแหน่ง ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 ข้อความของแบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ
ความสาเร็จในอาชีพ
จานวนข้อความ
ด้านบทบาทการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการเงิน
ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง

12
12
8
8

ลาดับข้อความ
1-12
13-24
25-32
33-40

มาตรวัด เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
โดยเป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด และกาหนดน้าหนักของแต่ละคาตอบดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
5
เห็นด้วยมาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
4
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
3
เห็นด้วยน้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
1
เกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน
ในการพิจารณาเกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การ
แปลระดับจากการคานวณหาค่าอันตรภาคชั้น ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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อันตรภาคชั้น

=

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)
จ่ำนวนระดับชั้นทีแบ่ง

= 5 1
5

= 0.80
สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนความสาเร็จในอาชีพ ได้ดังนี้
ช่วงคะแนน
การแปลความหมาย
1.00 - 1.80
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับน้อย
2.61 - 3.40
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง
3.41 - 4.20
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับมาก
4.21 - 5.00
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามาใช้ในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวัดตัวแปร
2. ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้วิจัยสร้างข้อความในแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการรวบรวมเก็บข้อมูลการวิจัย
4. เมื่อผู้วิจัยสร้างข้อความเสร็จแล้ว นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้
ได้ข้อความที่ครอบคลุมถึงเนื้อหาของการวิจัย และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา มอบให้ผู้เชี่ยวชาญ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จานวน 3 คน (ภาคผนวก ก) พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยาม (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตรของ Rovinelli and Hambleton (1977) ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
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1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้ สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนี้ สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
-1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้ ไม่สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
จากนั้นนาคะแนนรวมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความ
กับนิยามศัพท์ ดังสูตร
ΣR

IOC
ΣR
N

IOC =
N
= ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์
= ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
= จานวนผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้นเลือกข้อความที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จึงสามารถยอมรับได้ (พิชิต, 2542) (ภาคผนวก
ข) มาปรับปรุงแก้ไขสานวนภาษา ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนหาค่า IOC มีข้อความทั้งสิ้นจานวน 76 ข้อ และหลังจากที่ได้หาค่า IOC แล้วไม่มีข้อความ
ที่ตัดทิ้ง ดังนั้นจึง นาข้อความไปใช้ได้ทั้ง สิ้นจานวน 76 ข้อ แบ่งเป็น ข้อความเกี่ยวกับตัวแปรความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ 32 ข้อ และความสาเร็จในอาชีพ 44 ข้อ
2. การทดสอบค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และการทดสอบความเชื่อมั่ น
(Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและปรับปรุง
สานวนภาษาแล้ว ไปทดลองใช้กับพนักงานธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย แต่มีลักษณะการทางานใกล้เคียงกับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูล
ดังกล่าว มาคานวณหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ างข้อความรายข้อกับ
ภาพรวมข้อความที่เหลือ (Corrected Item Total Correlation) ของแบบสอบถาม หากข้อความใด
มีค่า Corrected Item Total Correlation ต่ากว่า .20 จะถูกตัดออก (บัณฑิตา, 2554) จากนั้นนา
ข้อความที่ เ หลือ มาหาค่าความเชื่อ มั่ นโดยใช้ค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's
Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) จากการวิเคราะห์ได้ผลดังนี้
แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ มีข้อความ 32 ข้อ เมื่อนามาหาค่า
อานาจจาแนก พบว่ามี ข้อ ความที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 ข้อ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถตัด
ข้อความได้โดยไม่กระทบกับนิยาม จึงตัดออก 4 ข้อ และนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง จานวน 28 ข้อ
ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ปรากฏ
ดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเ คราะห์ ค่ า อ านาจจ าแนกและค่ า ความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
จานวน
ค่าอานาจ
ค่าความ
แบบสอบถาม
ข้อความ
จาแนก
เชื่อมั่น
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
28
.293-.783
.960
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
16
.293-.783
.928
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
12
.575-.782
.941
แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ มีข้อความทั้งหมด 44 ข้อ เมื่อนามาหาค่าอานาจจาแนก
พบว่ามีข้อความที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 ข้อ เมื่อพิ จารณาแล้วพบว่าสามารถตัดข้อความได้โดยไม่
กระทบกับนิยาม จึงตัดออก 4 ข้อ และนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง จานวน 40 ข้อ ค่าอานาจจาแนก
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ ปรากฏดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความสาเร็จใน
อาชีพ
จานวน
แบบสอบถาม
ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น
ข้อความ
ความสาเร็จในอาชีพ
40
.266-.881
.974
ด้านบทบาทการทางาน
12
.378-.837
.920
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
12
.685-.881
.959
ด้านการเงิน
8
.266.739
.857
ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง
8
.599-.762
.922
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 ดาเนินการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลกับพนักงานประจา
ภายในสานักงานใหญ่ โดยการประสานงานกับบุคลากรภายใน
3.4.2 เมื่ อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถาม Online ด้วย Google form
พร้อมชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถามให้กับพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถึงวิธีการดาเนินการที่ถูกต้อง
โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กั บธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 ก่ อน โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ และ
ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เป็นลาดับถัดมา โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์
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3.4.3 ผู้วิจัยได้ร วบรวมแบบสอบถามได้ จ านวน 379 ชุด ใช้เวลารวม 4 สัปดาห์ พบว่าเป็น
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด
3.4.4 นาแบบสอบถาม จ านวน 379 ชุด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ แล้วนา
คะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
3.5.1 ค่าสถิติร้อ ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเ คราะห์และ
นาเสนอข้อมู ลลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และ
ตาแหน่งงาน
3.5.2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับความสาเร็จในอาชีพและระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์
3.5.3 การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การกับความสาเร็จในอาชีพของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (James, 2006)
ตารางที่ 3-6 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) คิดเป็นร้อยละ (r2 x 100)
r 0.80 - 1.00
ร้อยละ 64.00 ขึ้นไป
r 0.60 - 0.79
ร้อยละ 36.00 – 62.41
r 0.40 - 0.59
ร้อยละ 16.00 – 34.81
r 0.20 - 0.39
ร้อยละ 4.00 – 15.21
r 0.00 - 0.19
ร้อยละ 3.61 ลงมำ

ระดับความสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์ในระดับสูงทีสุด
มีควำมสัมพันธ์ในระดับสูง
มีควำมสัมพันธ์ในระดับปำนกลำง
มีควำมสัมพันธ์ในระดับค่อนข้ำงต่ำ
มีควำมสัมพันธ์ในระดับต่ำทีสุด
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ตารางที่ 3-7 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ Pearson Product Moment Correlation
องค์ก ารมีความสัมพั นธ์กั บความส าเร็จ ในอาชีพ Coefficient
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติฐานที่ 1.1 ความสอดคล้อ งระหว่างบุคคล Pearson Product Moment Correlation
กับองค์การแบบองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์ Coefficient
กั บ ความส าเร็ จ ในอาชี พ ของพนั ก งานธนาคาร
พาณิชย์
สมมติฐานที่ 1.2 ความสอดคล้อ งระหว่างบุคคล Pearson Product Moment Correlation
กับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมมีความสัมพันธ์ Coefficient
กั บ ความส าเร็ จ ในอาชี พ ของพนั ก งานธนาคาร
พาณิชย์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์ก ารและความสาเร็จ ในอาชีพของพนัก งานธนาคาร
พาณิชย์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจานวน 379 ฉบับ
มาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของความสาเร็จในอาชีพ
4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการการวิจัย
ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
N
หมายถึง จานวนของประชากร
n
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
xˉ
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
SD หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
r
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
r2
หมายถึง ค่ากาลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
p
หมายถึง ระดับของความมีนัยสาคัญ
**
หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีคาถามทั้ง หมด 5 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน ตาแหน่งงาน แสดงในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 จานวนและร้อยละของพนักงาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน(คน)
1.เพศ
ชาย
122
หญิง
257
รวม
379
2.อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
32
25-34 ปี
141
35-44 ปี
140
45-54 ปี
63
55 ปีขึ้นไป
3
รวม
379
3.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
258
ปริญญาโท
121
ปริญญาเอก
0
รวม
379
4.ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
12
1 – 5 ปี
125
6 – 10 ปี
99
11 – 20 ปี
95
21 ปีขึ้นไป
48
รวม
379
5.ตาแหน่งงาน
พนักงาน
95
พนักงานอาวุโส
110
ผู้ช่วยผู้จัดการ
83
ผู้จัดการ
47

ร้อยละ
32.19
67.81
100.00
8.44
37.20
36.94
16.62
0.80
100.00
68.10
31.90
0
100.00
3.17
32.98
26.12
25.07
12.66
100.00
25.07
29.02
21.90
12.40
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้จัดการอาวุโส
รวม

จานวน(คน)
44
379

ร้อยละ
11.61
100.00

จากตารางที่ 4-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 257 คนคิดเป็นร้อยละ
67.81 เพศชายจานวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 32.19
ในด้ า นอายุ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ อ ายุ 25-34 ปี จ านวน 141 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.20
รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.94 อายุ 45-54 ปี จานวน 63 คนคิด
เป็นร้อ ยละ 16.62 อายุ ต่ากว่า 25 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.44 และอายุ 55 ปีขึ้นไป
จานวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.79 ตามลาดับ
ในด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 258 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.10 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 31.90 ตามลาดับ
ในด้านประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 1 – 5 ปี
จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 รองลงมาคือ ประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี จานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.12 ประสบการณ์ก ารท างาน 11 – 20 ปี จ านวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 25.07
ประสบการณ์การทางาน 21 ปีขึ้นไป จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.66 และมีประสบการณ์การ
ทางานต่ากว่า 1 ปีจานวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามลาดับ
ในด้านตาแหน่งงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานอาวุโส จานวน 110
คน คิดเป็นร้อยละ 29.02 รองลงมาคือ ตาแหน่ง พนัก งาน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07
ตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ จานวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 21.90 ตาแหน่งผู้จัดการ จานวน 47 คนคิดเป็น
ร้อยละ 12.40 และตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส จานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 11.61 ตามลาดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของความสาเร็จในอาชีพ
ระดับของความสาเร็จในอาชีพโดยรวมและแบบแยกตามองค์ประกอบได้แก่ ด้านบทบาทการ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการเงิน และด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง ดัง
แสดงในตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความสาเร็จในอาชีพโดยรวมและราย
ด้าน
ความสาเร็จในอาชีพ
SD
ระดับ
xˉ
ด้านบทบาทการทางาน
4.18
.42
มาก
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.80
.75
มาก
ด้านการเงิน
4.08
.46
มาก
ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง
3.79
.80
มาก
ความสาเร็จในอาชีพโดยรวม
4.00
.47
มาก
จากตารางที่ 4-2 พบว่า ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.00, SD = .47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้าน
อื่น ได้แก่ ด้านบทบาทการทางาน (xˉ = 4.18, SD = .42) รองลงมาคือ ด้านการเงิน (xˉ = 4.08, SD =
.46) ด้านความสัมพั นธ์ร ะหว่างบุคคล (xˉ = 3.80, SD = .75) และด้านความก้ าวหน้าในการเลื่อน
ตาแหน่ง (xˉ = 3.79, SD = .80) ตามลาดับ
ตารางที่ 4-3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาเร็จในอาชีพ ด้านบทบาทการ
ทางานจาแนกเป็นรายข้อ
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านบทบาทการทางาน
SD
ระดับ
ˉx
1 ท่านมีความชานาญในงานจึงสามารถทางานให้สาเร็จได้
4.22 .59 มากที่สุด
โดยง่าย
2 ท่านรับรู้ได้ว่างานของท่านมีความสาคัญต่อการบรรลุ
4.18 .50
มาก
วัตถุประสงค์ขององค์การ
3 เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะดาเนินการให้แล้ว
4.29 .55 มากที่สุด
เสร็จเพราะงานของท่านต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ
4 ท่านคิดว่างานของท่านเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้องค์การ
4.09 .69
มาก
เติบโตทางธุรกิจ
5 ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง
4.05 .72
มาก
6 ท่านสามารถตัดสินใจในงานที่กาลังทาด้วยตนเอง เพื่อให้ 4.06 .71
มาก
ผลงานบรรลุเป้าหมาย
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านบทบาทการทางาน
7 ท่านสามารถบริหารการทางานของท่านให้เสร็จตาม
เป้าหมาย
8 ท่านสามารถกาหนดผลงานของท่านให้ออกมาตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การได้
9 ท่านสามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กาหนด
10 ท่านทางานด้วยใจรักโดยสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ได้
อย่างดี
11 ท่านสามารถทางานออกมาได้ดี เพราะเป็นงานทีท่ ่านรัก
12 ท่านสามารถจัดการงานของท่านโดยหัวหน้างานไม่ต้อง
ทวงถาม
ความสาเร็จในอาชีพด้านบทบาทการทางานโดยรวม

ˉx
4.22

SD
.55

ระดับ
มากที่สุด

4.10

.52

มาก

4.24
4.35

.63
.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.10
4.20

.70
.61

มาก
มาก

4.18

.42

มาก

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ความสาเร็จในอาชีพ ด้านบทบาทการทางานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 81.4, SD = .42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ
10 “ท่านทางานด้วยใจรักโดยสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างดี” อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.35,
SD = .60) รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 “เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะดาเนินการให้แล้วเสร็จเพราะ
งานของท่ านต้องส่ง ต่อหน่วยงานอื่นๆ” อยู่ในระดับมากที่ สุด (xˉ = 4.29, SD = .55) และ ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 5 “ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง” อยู่ในระดับมาก
(xˉ = 4.05, SD = .72)
ตารางที่ 4-4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาเร็จในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
SD
ระดับ
ˉx
13 ท่านมักได้รบั คาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงานอย่าง
3.81 .65
มาก
จริงใจ
14 ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นทีป่ รึกษาต่อกันได้
4.01 .70
มาก
15 เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน
4.08 .65
มาก
16 ท่านได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน
4.11 .62
มาก
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ตารางที่ 4-4 (ต่อ)
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
17 ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานโดยได้รับ
มอบหมายในงานทีท่ ่านไม่เคยทามาก่อน
18 หัวหน้าของท่านมอบหมายงานที่ยากขึ้นให้ท่านได้ลงมือ
ทา
19 ท่านเคยได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของทีมในการทางานที่
สาคัญ
20 หัวหน้างานของท่านมอบหมายงานสาคัญที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน
21 เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มใจ
22 เมื่อท่านเกิดปัญหาในงานเพื่อนร่วมงานมักช่วยเหลือท่าน
23 ท่านรู้สกึ เต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น
24 ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ความสาเร็จในอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวม

ˉx
4.07

SD
.69

ระดับ
มาก

4.17

.66

มาก

4.07

.65

มาก

4.11

.58

มาก

4.04
4.00
4.30
4.19
3.80

.66
.70
.61
.66
.75

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 8-8 พบว่า ความสาเร็จ ในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3140, SD = .75) เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อพบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น
ได้แก่ ข้อ 23 “ท่านรู้สึกเต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น ” อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 8130, SD =
.6.) รองลงมาได้แก่ ข้อ 28 “ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ” อยู่ในระดับมาก (xˉ =
81.9, SD = .66) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ .3 “ท่านมักได้รับคาชื่นชมในผลงาน
จากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 314., SD= .65)
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ตารางที่ 4-5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาเร็จในอาชีพ ด้านการเงิน
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านการเงิน
SD
ระดับ
ˉx
25 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของท่าน
3.91 .79
มาก
26
27
28
29
30
31
32

ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการ
ทางานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
ความรู้ความสามารถของท่านทาให้ท่านได้รบั ค่าตอบแทน
อยู่ในระดับที่พึงพอใจ
ท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่องค์การให้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพือ่ นร่วมงานในระดับเดียวกัน
โดยรวมท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนทีอ่ งค์การให้
ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามทีท่ ่านคาดหวัง
ความสาเร็จในอาชีพด้านการเงินโดยรวม

3.83

.77

มาก

3.82

.80

มาก

3.85
3.81

.82
.79

มาก
มาก

3.74

.89

มาก

3.76
3.64
4.08

.77
.89
.46

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8-5 ความสาเร็จในอาชีพ ด้านการเงิน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ =
8104, SD = .86) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 25 “ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของท่าน” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 319., SD = .79) รองลงมาได้แก่
ข้อ 24 “ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3145, SD
= .42) และ ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 32 “ท่ านได้รับ ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ ท่าน
คาดหวัง” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3168, SD = .49)
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ตารางที่ 4-6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาเร็จในอาชีพด้านความก้าวหน้าใน
การเลื่อนตาแหน่ง
ข้อ
ความสาเร็จในอาชีพด้านความก้าวหน้าในการเลือ่ น
SD
ระดับ
xˉ
ตาแหน่ง
33 ท่ า นมี โ อกาสได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง เนื่ อ งจากมี อ ายุ ง านที่ 3.68 1.00
มาก
เหมาะสม
34 ท่านได้รับการเลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากผลงานสาเร็จเป็นไป 3.77 .96
มาก
ตามเป้าหมายองค์การ
35 ท่ านได้ก้ า วมาถึง เป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่ ท่ า น 3.66 .06
มาก
กาหนด
36 ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพตามระยะเวลาที่องค์การ 3.75 .90
มาก
กาหนด
37 ตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่บ่งบอกได้ถึงความก้าวหน้าในงาน 3.94 .75
มาก
ตามที่องค์การกาหนด
38 ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
3.87 .97
มาก
39 ท่านคิดว่าความรู้และทักษะต่างๆของท่านส่งเสริมท่านให้ 3.92 .85
มาก
ตาแหน่งสูงขึ้น
40 ท่านคิดว่าผลงานของท่านส่งเสริมให้ท่านตาแหน่งสูงขึ้น
3.73 .82
มาก
ความสาเร็จในอาชีพด้านความก้าวหน้าในการเลือ่ นตาแหน่งโดยรวม 3.79 .80
มาก
จากตารางที่ 8-6 พบว่า ความสาเร็จในอาชีพ ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3179, SD = .40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้อ
อื่น ได้แก่ ข้อ 37 “ตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่บ่งบอกได้ถึงความก้าวหน้าในงานตามที่องค์การกาหนด”
อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3198, SD = .75) รองลงมาได้แก่ ข้อ 39 “ท่านคิดว่าความรู้และทักษะต่างๆของ
ท่านส่งเสริมท่านให้ตาแหน่งสูงขึ้น” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3192, SD = .45) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 35 “ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่ท่านกาหนด” อยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 3166, SD= .06)
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4.4 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิติพื้นฐานของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ระดับของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยรวมและแบบแยกตามองค์ประกอบ
ได้แก่ ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก และความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
โดยรวมและรายด้าน
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
SD
ระดับ
xˉ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
3.97
0.40
มาก
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
3.94
0.52
มาก
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การโดยรวม
3.95
0.41
มาก
จากตารางที่ 4.7 พบว่า พนักงานมีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 3.95, SD = .41) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า คือ ความสอดคล้องแบบ
องค์ประกอบหลัก อยู่ในระดับ มาก (xˉ = 3.97, SD = .40) และรองลงมาคือ ความสอดคล้องแบบ
องค์ประกอบเสริม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.94, SD = .52) ตามลาดับ
ตารางที่ 4-8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
จาแนกเป็นรายข้อ
ข้อ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
SD
ระดับ
xˉ
1 ท่านถนัดหรือเข้าใจเนือ้ หางานที่ท่านปฏิบัติอยู่อย่าง
4.40
.49 มากที่สุด
ชัดเจน
2 ท่านคิดว่าทักษะที่ท่านมีสามารถทาให้งานของท่าน
4.23
.57 มากที่สุด
สาเร็จได้โดยง่าย
3 ท่านคิดว่าความสามารถของท่านเหมาะสมกับลักษณะ 4.38
.60 มากที่สุด
งานที่ทา
4 ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับงานของท่าน 4.34
.68 มากที่สุด
5

หากท่านไม่เข้าใจในงานที่ได้รบั มอบหมาย ท่านหา
ความรู้เพื่อให้สามารถทางานได้สาเร็จ

4.34

.61

มากที่สุด
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ตารางที่ 4-8 (ต่อ)
ข้อ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
6 ท่านหาช่องทางใหม่ๆในการพัฒนาความรูเ้ พื่อให้
เหมาะสมกับงานที่ทันสมัย
7 ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของท่าน
8 ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะกับ
ความสามารถของท่าน
9 ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่าง
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของท่าน
10 ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
11 ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลือ่ นตาแหน่งจากองค์การ
ตามความสามารถ
12 องค์การของท่านกาหนดการเลือ่ นขั้น เลื่อนตาแหน่ง
ของพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับผลปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน
13 องค์การของท่านกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม
14 องค์การของท่านจัดสรรสวัสดิการให้กบั พนักงานได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
15 องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วม
ในการเสนอแนะสวัสดิการใหม่ๆ
16 องค์การของท่านเปิดโอกาสให้เลือกแผนสวัสดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการของท่านเอง
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักโดยรวม

ˉx
4.23

SD
.83

ระดับ
มากที่สุด

3.78

.72

มาก

3.94

.72

มาก

3.95

.60

มาก

3.91

.67

มาก

3.81

.91

มาก

3.50

.88

มาก

3.49

.95

มาก

3.85

.65

มาก

3.56

.80

มาก

3.72

.85

มาก

3.97

0.40

มาก

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(xˉ = 3197, SD = .80) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 1 “ท่านถนัด
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หรือเข้าใจเนื้อ หางานที่ ท่านปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน” อยู่ในระดับ มากที่ สุด (xˉ = 4.40, SD = .49)
รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 “ท่านคิดว่าความสามารถของท่านเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทา” อยู่ในระดับ
มากที่สุด (xˉ = 4.38, SD = .60) และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 13 “องค์การของท่าน
กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม” อยู่ในระดับมาก (xˉ =
3.49, SD = .95)
ตารางที่ 4-9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
จาแนกรายข้อ
ข้อ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
SD
ระดับ
xˉ
17 ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้ความสาคัญสอดคล้องกับสิง่ ที่
3.71
.81
มาก
องค์การให้ความสาคัญ
18 ท่านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับค่านิยม 3.65
.77
มาก
หรือวัฒนธรรมขององค์การ
19 ท่านสามารถปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การโดยท่าน
3.91
.68
มาก
รู้สึกไม่ลาบากใจ
20 ท่านเห็นด้วยกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่องค์การยึด
3.84
.79
มาก
ปฏิบัติ
21 ท่านต้องการความก้าวหน้าในงาน เช่นเดียวกับ
4.15
.69
มาก
เป้าหมายองค์การที่ต้องการความเติบโตในธุรกิจ
22 ท่านทุ่มเทให้กบั งาน ไม่เพียงเพื่อเป้าหมายของตัวท่าน 4.23
.66 มากที่สุด
เองแต่เพื่อเป้าหมายองค์การด้วย
23 ท่านพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานให้ทันสมัย
4.09
.79
มาก
เพื่อให้ผลงานของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การ
กาหนดไว้ตามกลไกตลาด
24 ท่านคิดว่าเป้าหมายส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับ
3.91
.78
มาก
เป้าหมายขององค์การ
25 ท่านให้ความสาคัญต่อบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ 3.97
.60
มาก
เพราะเข้าใจหน้าที่ของตนเอง
26 ท่านเห็นด้วยกับบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ
3.91
.64
มาก
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ตารางที่ 4-9 (ต่อ)
ข้อ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
27 ท่านยึดมั่นในบรรทัดฐานขององค์การ เพราะรูส้ ึกว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทา
28 ท่านมีทัศนคติส่วนตัวที่คล้ายคลึงกับบรรทัดฐานที่
องค์การยึดปฏิบัติ
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริมโดยรวม

ˉx
3.93

SD
.72

ระดับ
มาก

3.93

.69

มาก

3.94

0.52

มาก

จากตารางที่ 8-9 พบว่า ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 3198, SD = .52) เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 22
“ท่านทุ่ มเทให้กับงาน ไม่ เพียงเพื่อเป้าหมายของตัวท่านเองแต่เพื่อเป้าหมายองค์การด้วย” อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (xˉ = 8123, SD = .66) รองลงมาได้แก่ ข้อ 2. “ท่านต้องการความก้าวหน้าในงาน
เช่นเดียวกับเป้าหมายองค์การที่ต้องการความเติบโตในธุรกิจ” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 81.5, SD = .69)
และ ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่ นได้แก่ ข้อ .4 “ท่านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่านคล้ายคลึง กั บ
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ” อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3165, SD = .77)
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จ
ในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบหลั ก มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบเสริ ม มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
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ตารางที่ 4-10 ค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ร ะหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ความสาเร็จในอาชีพ
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
r
r2 x 100 p
ระดับค่า
ความสัมพันธ์
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
.755**
57.00 .001
สูง
ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
.703**
49.42 .001
สูง
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การโดยรวม
.800**
64.00 .001
สูงทีส่ ุด
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 101
จากตารางที่ 4-10 พบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ องค์ก ารโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ ความส าเร็จ ในอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ สูง ที่ สุด (r = .800) คิด เป็นร้อ ยละ 64.00
(r2= . 6400) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 101 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบหลักมี
ความสัม พั นธ์ท างบวกกั บ ความส าเร็จ ในอาชีพ อยู่ใ นระดับ สูง (r = .755) คิด เป็น ร้อยละ 57.00
(r2= . 5700) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 101 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1
และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับสูง (r = .703) คิดเป็นร้อยละ 49.42 (r2= . 4942) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 101 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั้ง นี้เ ป็ นการวิจั ย เชิ ง สหสัม พัน ธ์ (Correlation Research) เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์ก ารและความสาเร็จ ในอาชีพของพนัก งานธนาคาร
พาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จในอาชีพ และระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จ
ในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานประจาในธนาคารพาณิชย์สานักงานใหญ่ 2 แห่ง
รวมทั้งสิ้นจานวน 6,047 คน ผู้วิจัยคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการคานวณของ
Yamane (1973) กาหนดค่าความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ .05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้คือ 361
คน เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและทดแทนแบบสอบถามที่ไม่ได้รบั คืน จึงเพิม่ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 5 ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 379 คน
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เ ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ศึก ษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดสร้างขึ้นโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ จานวน 28 ข้อ ลักษณะ
เป็นข้อความให้ผู้ตอบพิจารณาว่าตรงกับความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ ตอบมาก เท่าใด
เนื้อหาของข้อความจะแบ่ง เป็น 2 ด้าน ตามองค์ป ระกอบของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ
องค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก 2) ด้านความสอดคล้องแบบ
องค์ประกอบเสริม มาตรวัด เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียง
คาตอบเดียว ค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .960
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสาเร็จ ในอาชีพ จานวน 40 ข้อ ลัก ษณะเป็นข้อความให้
ผู้ตอบพิจารณาว่าตรงกับความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของผู้ตอบมากเท่าใด เนื้อหาของข้อความ
จะแบ่งเป็น 4 ด้าน ตามองค์ประกอบของความสาเร็จในอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทการ
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ท างาน 2) ด้านความสัม พั นธ์ ร ะหว่างบุ คคล 3) ด้ านการเงิน 4) ด้านความก้ า วหน้าในการเลื่อ น
ตาแหน่ง มาตรวัด เป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) คาตอบเป็นแบบเลือกตอบเพียงคาตอบ
เดียว ค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .974
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการติดต่อกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 2 แห่ง เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลกับพนักงานประจาภายในสานักงานใหญ่ของธนาคาร
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถาม Online ด้วย Google form พร้อมชี้แจง
วิธีก ารกรอกแบบสอบถามให้กั บ พนัก งานที่ เ ป็นกลุ่ม ตัวอย่างถึง วิธีก ารดาเนินการที่ ถูก ต้อง โดย
ดาเนิน การแจกแบบสอบถามให้กั บ ธนาคารพาณิชย์แห่ ง ที่ 1 ก่ อน โดยใช้เ วลา 3 สัป ดาห์ และ
ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 เป็นลาดับถัดมา โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์
รวบรวมแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ไ ด้ จ านวน 379 ชุ ด ใช้ เ วลารวม 4 สั ป ดาห์ และน า
แบบสอบถาม จ านวน 379 ชุด มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ แล้วนาคะแนนที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มู ลในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเ คราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อายุง าน และตาแหน่ง งาน ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่
1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บองค์การมี ความสัมพันธ์กับ ความสาเร็จ ในอาชีพของพนัก งาน
ธนาคารเอกชน สมมติฐานที่ 1.1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบหลักมี
ความสัม พันธ์กั บความส าเร็จ ในอาชีพ ของพนัก งานธนาคารพาณิชย์ และสมมติฐานที่ 1.2 ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชี พ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเรื่อง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกั บ องค์ก ารและความส าเร็จ ในอาชีพของพนัก งานธนาคารพาณิชย์ สามารถสรุป
ผลงานวิจัยได้ดังนี้
5.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81 อายุ 25-34 ปี จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ
37.20 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 มีประสบการณ์การ
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ทางาน 1 – 5 ปี จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98 ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานอาวุโส จานวน
110 คน คิดเป็นร้อยละ 29.02
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาเร็จในอาชีพ พบว่า พนักงานประเมินความสาเร็จใน
อาชีพโดยรวม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.00, SD = .47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าด้านอื่น คือ ด้านบทบาทการทางาน อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.18, SD= .42) รองลงมาคือ ด้าน
การเงิน อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.08, SD = .46) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก
(xˉ = 3.80, SD = .75) และด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.79, SD
= .80)
1) ด้านบทบาทการทางาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 10 “ท่านทางานด้วย
ใจรักโดยสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างดี” อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 “เมื่อท่าน
ได้รับมอบหมายงาน ท่านจะดาเนินการให้แล้วเสร็จเพราะงานของท่านต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ” อยู่
ในระดับมากที่สุด และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 5 “ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางาน
ของท่านเอง” อยู่ในระดับมาก
2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 23 “ท่านรู้สึก
เต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น” อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 24 “ท่านสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี” อยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 13 “ท่านมัก
ได้รับคาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ” อยู่ในระดับมาก
3) ด้านการเงิน ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 25 “ท่ านได้รับ ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับผลงานของท่าน” อยู่ในระดับ มาก รองลงมาได้แก่ ข้อ 28 “ท่านได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน” อยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ ออื่นได้แก่ ข้อ 32
“ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง” อยู่ในระดับมาก
4) ด้านความก้ าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 37
“ตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่บ่งบอกได้ถึงความก้าวหน้าในงานตามที่องค์การกาหนด” อยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่ ข้อ 39 “ท่านคิดว่าความรู้และทักษะต่างๆของท่านส่งเสริมท่านให้ตาแหน่งสูงขึ้น” อยู่
ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 35 “ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพใน
ระยะเวลาที่ท่านกาหนด” อยู่ในระดับมาก
5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การพบว่าพนักงานมี
ความสอดคล้อ งระหว่างบุคคลกั บ องค์ก ารโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ = 3.95, SD = .41) เมื่ อ
พิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า คือ ด้านความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก อยู่ในระดับ
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มาก (xˉ = 3.97, SD = .40) และรองลงมาคือ ด้านความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม อยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.94, SD = .52)
1) ความสอดคล้องแบบองค์ป ระกอบหลัก ข้อที่ มี ค่าเฉลี่ยสูง กว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 1
“ท่านถนัดหรือเข้าใจเนื้อหางานที่ท่านปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน” อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ข้อ 3 “ท่านคิดว่าความสามารถของท่านเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทา” อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ 13 “องค์การของท่านกาหนดหลักเกณฑ์ก ารเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม” อยู่ในระดับมาก
2) ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง กว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 22
“ท่านทุ่ มเทให้กับ งาน ไม่เ พียงเพื่อเป้าหมายของตัวท่านเองแต่เพื่อเป้าหมายองค์การด้วย ” อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 21 “ท่านต้องการความก้าวหน้าในงาน เช่นเดียวกับเป้าหมาย
องค์การที่ต้องการความเติบโตในธุรกิจ ” อยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่นได้แก่ ข้อ
18 “ท่านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ” อยู่ในระดับ
มาก
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสาเร็จในอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ที่สุด (r = .800) คิดเป็นร้อยละ 64.00
(r2= .
6400) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบหลั ก มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิเ คราะห์พ บว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ องค์ก ารแบบองค์ป ระกอบหลัก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับสูง (r = .755) คิดเป็นร้อยละ 57.00 (r2
. 5700) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1
สมมติฐานที่ 1.2ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมมีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิเ คราะห์พ บว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บองค์ก ารแบบองค์ป ระกอบเสริม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จในอาชีพอยู่ในระดับสูง (r = .703) คิดเป็นร้อยละ 49.42 (r2=
. 4942) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p = .001) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.2 ดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 สมมติฐานการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็จในอาชีพของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติฐานที่ 1.1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การแบบองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กบั
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
สมมติฐานที่ 1.2 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การแบบองค์ประกอบเสริมมีความสัมพันธ์กับ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเ คราะห์ผ ลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ร ะหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ
องค์การและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิจัย พบว่า ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก พนักงานธนาคารพาณิชย์กับองค์การมีความสอดคล้องกันในระดับ
มาก อาจเป็นผลมาจากในกระบวนการสรรหาพนักงาน ซึ่งองค์การจะคัดเลือกคนที่มีพฤติกรรมตาม
หลัก องค์ก ารและทั ศนคติที่ ส อดคล้องกั บ องค์ก าร โดยองค์ก ารก็ ส ามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แ ก่
พนัก งานอย่างคุ้มค่า จึง ส่ง ผลให้พนัก งานเกิ ดความส าเร็จ ในอาชีพได้ม าก เพราะหากพนักงานมี
เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การ พนักงานจะทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางานอย่างเต็มที่
เพื่อเป้าหมายตนเองและเป้าหมายขององค์การ หากเกิดความสอดคล้องและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของกันและกัน จะส่งผลให้พนักงานเกิดความสาเร็จในอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Kristof (1996) ที่กล่าวถึงความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า คือ ความเชื่อมโยงทั้งในด้าน
บุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์การ รวมถึงความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการขององค์การกับความสามารถของพนักงาน และความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ
พนักงานกับผลประโยชน์ที่ องค์การให้ สอดคล้องกั บแนวคิดของ สิรีรัศมิ์ (2561) ที่ กล่าวถึงความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า พนักงานจะรู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มี
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ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์การ ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของ
ตนเช่นกัน หากบุคคลมีความสอดคล้องร่วมกันกับองค์การ จะทางานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ไม่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อเป้าหมายตนเองและเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Sturges (1999) ที่ ได้อ ธิบ ายคาจ ากั ดความของความส าเร็จ ในอาชีพ เกี่ ยวกั บ ความส าเร็จ ภายใน
(Internal criteria for success) ด้านความมั่นคง ว่าเป็นความรู้สึกคุ้ม ค่าระหว่างการทุ่มเทความรู้
ความสามารถให้แก่องค์การ กับสิ่งที่องค์การมอบให้กลับมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจั ยของ สาคริ
นทร์ (2562) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสาเร็จของอาชีพ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความนอบน้อม การรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และ
ความพึ ง พอใจในงาน หากองค์ ก ารสามารถคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บองค์ ก าร มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับอาชีพ พนักงานทุ่มเทมุ่งมั่นในการ จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การและส่งผลต่อความสาเร็จในอาชีพ
สมมติฐานที่ 1.1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์
กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบหลั ก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ในธนาคารพาณิชย์หากพนักงานมีทักษะในการ
ทางานที่เหมาะสมกับงาน หรือพนักงานสามารถพัฒนาความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับงาน องค์การก็จะ
ตอบสนองการทางานของพนักงานด้วยเงินเดือน เงินรางวัล ความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่ง สวัสดิการ
ที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน ทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ การ
ปฏิบัติ ง านของตนได้ผ ลตอบแทนที่ คุ้ม ค่า จึง ทุ่ ม เทในการท างานมากขึ้น ส่ง ผลให้พ นัก งานเกิ ด
ความส าเร็จ ในอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของKristof (1996) ที่ก ล่าวถึง ความสอดคล้องแบบ
องค์ประกอบหลักว่าเป็นคุณลักษณะของพนักงาน หรือคุณลักษณะขององค์การที่ช่วยสนับสนุนหรือ
เติมเต็มส่วนที่อีกฝ่ายต้องการ ความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลักจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
ฝ่ายหนึ่ง ได้รับ การตอบสนองจากอี ก ฝ่ายหนึ่ง สอดคล้องกั บ แนวคิดของ Gattiker & Larwood
(1986) ที่กล่าวว่า ความสาเร็จในอาชีพ คือ การรับรู้ความสาเร็จของตนเองในด้านหน้าที่ การงาน เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทา โดยพิจารณาจากค่าตอบแทน การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างานและบุคคลอื่นๆ ในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิ่งแก้ว (2552) ที่
ศึก ษาปัจ จัยแห่ง ความส าเร็จ ในอาชีพ ของพนัก งานขายอุ ป กรณ์ก่ อสร้างและตกแต่ง บ้าน พบว่ า
ประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความมีทั กษะในการขายในทุก ขั้นตอนของกระบวนการขาย
ความสามารถส่วนบุคคล ความเข้าใจยอมรับบทบาทในหน้าที่ สิ่ง ที่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จ ะ
นาไปสู่ความส าเร็จ และการที่ องค์การจูงใจด้วยรางวัล ต่างๆ เช่น ตาแหน่ง พนัก งานขายดีเด่ น ใบ
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ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล สามารถเป็นสิ่งกระตุ้นความพยายามของพนัก งานขายให้ป ระสบ
ความสาเร็จในงานขายได้
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ ป ระกอบเสริ ม มี
ความสัมพันธ์กับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ผลการวิ จั ย พบว่า ความสอดคล้อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบองค์ป ระกอบเสริ ม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้ เนื่องจากในธนาคารพาณิชย์ หากพนักงานมีค่านิยม
ส่วนตัวคล้ายคลึงกับค่านิยมขององค์การ มีทัศนคติส่วนตัวคล้ายคลึงกับบรรทัดฐานขององค์การ หรือ
มีเป้าหมายส่วนตัวคล้ายคลึงกับเป้าหมายขององค์การ อาทิ ธนาคารเน้นให้พนักงานขายผลิตภัณฑ์
ด้านสินเชื่อให้ได้ยอดสูงๆ และส่วนตัวพนักงานเองก็มีเป้าหมายที่ต้องการขายสินเชื่อให้ได้ยอดสูงๆ
เช่นกัน เพราะพนักงานรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายของธนาคาร จะทาให้
พนักงานทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตนเองและเป้าหมายของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kristof (1996) ที่กล่าวถึงความสอดคล้องแบบองค์ประกอบ
เสริม เป็นความเหมื อ นหรือ คล้ายคลึง กั นระหว่าง คุณลัก ษณะของพนัก งานกั บ คุณลัก ษณะของ
องค์การ โดยไม่จาเป็นที่ฝ่ายใดต้องตอบสนองอีกฝ่ายหนึ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mrugank &
Ashwin (2005) ที่ ก ล่ า วว่ า พนั ก งานบางคนสามารถปรั บ เปลี่ ย นลั ก ษณะการท างาน โดยใช้
ความสามารถในหลายๆ ด้านให้เหมาะกับการทางาน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามที่องค์การต้องการ
และเมื่ อ มี ความราบรื่นในการท างานพนัก งานก็ จ ะเกิ ดความมุ่ ง มั่ นที่ จ ะท างานอย่า งเต็ม ความรู้
ความสามารถ จนเกิดการรับรู้ความสาเร็จในอาชีพ
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 จากผลการวิ จัยระดับ ความส าเร็ จ ในอาชี พด้ านบทบาทการท างาน ข้ อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้อ อื่น ได้แก่ข้อ 5 “ท่ านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง” ผู้วิจัยจึง มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความสาเร็จในอาชีพด้านดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น องค์การควรให้ความไว้วางใจ
และเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของพนั ก งาน โดยมอบหมายให้ พ นั ก งานท างานที่ ส าคั ญ ตาม
ความสามารถและหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางาน
เอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจว่าองค์การยอมรับในความสามารถของตน
5.3.1.2 จากผลการวิจัยระดับความสาเร็จในอาชีพด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่น ได้แก่ข้อ 13 “ท่านมักได้รับคาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ”
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความสาเร็จในอาชีพด้านดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น โดยองค์การควรจัด
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ให้มีกิจกรรมที่ทาให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน สร้างทัศนคติที่ดีในการทางานส่งเสริม
ให้บุคลากรเห็นคุณค่าในตัวเอง และควรจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน เพื่ อให้พนักงานได้พ บปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อกั น และ
ก่อให้เ กิดปฏิสัม พันธ์อั นดีระหว่างกัน อี กทั้ งยังส่งผลให้พนัก งานรู้สึก ผูก พันกับ เพื่อนร่วมงานและ
องค์การอีกด้วย เช่น กิจกรรม Team building กิจกรรม Outing เป็นต้น
5.3.1.3 จากผลการวิจัยระดับความสาเร็จในอาชีพด้านการเงิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้อ
อื่น ได้แก่ข้อ 32 “ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง ” ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงความสาเร็จในอาชีพด้านดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น คือ องค์การควรพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
พนัก งานด้วยความเป็นธรรม จากการประเมิ นผลปฏิบัติง านแบบ 360 องศา อีก ทั้ ง การปรับ ขึ้น
เงิ นเดือ นควรพิ จ ารณาจากผลการปฏิบั ติง านตลอดทั้ ง ปี นอกจากนี้ ควรมี ก ารก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและรายได้ให้มีความเหมาะสมกับคุณค่าของงาน ตลาดแรงงาน และภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน หรืออาจพิจารณาค่าตอบแทนอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติให้กับพนักงานมาก
ยิ่งขึ้น
5.3.1.4 จากผลการวิจั ยระดับ ความส าเร็จ ในอาชีพด้ านความก้ าวหน้าในการเลื่อ น
ตาแหน่ง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่น ได้แก่ข้อ 35 “ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่
ท่านกาหนด” ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความสาเร็จในอาชีพด้านดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น คือ
องค์การควรมีแผนการพัฒนาอาชีพ (Career planning) ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้วางแผน
เป้าหมายในการพัฒ นาความก้ าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน ด้วยการจัดหลัก สูตรการฝึกอบรมที่ มี
ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อกาหนดเป้าหมายในอาชีพของพนักงานในแต่ละแผนก รวมถึงควรให้
พนักงานประเมินถึง ความสามารถตลอดจน จุดเด่น จุดด้อยของตนเองเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
อาชีพของตนเอง และให้พนักงานตรวจสอบผลการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นระยะๆตามแผนที่แต่ละ
คนได้วางไว้ ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการทางานของพนักงานในอนาคต
5.3.1.5 จากผลการวิ จั ย ระดั บ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ คคลกั บ องค์ ก ารแบบ
องค์ประกอบหลัก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่น ได้แก่ข้อ 13 “องค์การของท่านกาหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม” ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกั บ องค์ก ารแบบองค์ป ระกอบหลัก ให้เ พิ่ม ขึ้ น คือ องค์ก ารควรก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์หรือหาช่องทาง
แจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อ นตาแหน่ง แก่พนักงานให้ได้ทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตนเองเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานว่า เมื่อทางานร่วมกับ
องค์การแล้วจะมีความก้าวหน้ายิ่ง ขึ้น และควรมี การชี้แจงถึงขั้นตอนในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จ ะ
สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้
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5.3.1.6 จากผลการวิ จั ย ระดั บ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารแบบ
องค์ป ระกอบเสริม ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ยต่ากว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 18 “ท่ านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่ าน
คล้ายคลึง กั บ ค่านิยมหรือ วัฒนธรรมขององค์ก าร” ผู้วิจัยจึง มี ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบเสริมให้เพิ่มขึ้น คือ องค์การควรสร้าง Core
value ซึ่ง สามารถสร้างได้จ ากการทา Engagement survey และนาผลการ Survey นั้นมาสร้าง
ค่านิยมองค์การ โดยเกิดจากการสอบถามความคิดเห็นพนักงานเพื่อร่วมกันออกแบบค่านิยมองค์การ
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในองค์การมองไปที่ภาพเดียวกัน เช่น การต่อยอดทางคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ มี
จุดมุ่งหมายในการทางานที่ชัดเจน หรือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกรอบ
ความคิดและวิถีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนใช้ร่วมกัน
5.3.1.7 จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
กับความสาเร็จในอาชีพโดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การแบบองค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จ
ในอาชีพมากกว่า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงความสาเร็จในอาชีพของพนักงานให้เพิ่มขึ้น คือ
ในการคัดเลือ กบุคคลเข้ามาทางานในองค์การนั้น ควรคัดเลือกผู้ส มัครที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกั บ
บทบาทหน้าที่ในการท างานและสอดคล้องกับองค์การ ทั้งในเรื่องทัศนคติ บุคลิกลักษณะ ค่านิยม
วัฒนธรรม ทักษะความรู้ความสามารถในการทางาน และเป้าหมายในอาชีพ นอกจากนี้องค์การควร
ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้สมัครได้ทางานตามความคาดหวัง และองค์การเอง
ก็จะได้พนักงานที่ มีคุณสมบัติสอดคล้องตรงตามที่องค์ก ารคาดหวังเช่นกัน และเมื่อรับเข้ามาเป็น
พนั ก งานแล้ว องค์ ก ารควรดู แลปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในอาชี พ เช่น ในเรื่อ งค่ า ตอบแทน
สวัสดิการต่างๆ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ครอบคลุมและตรงกับ
ความต้องการของพนักงานด้วย
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1. ควรมีการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสาเร็จ ในอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจาก
การศึกษาในครั้งนี้ อาทิ วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความ
ผูกพันในองค์การ
5.3.2.2 ควรมี การศึก ษาวิจัยและพัฒนาแนวทางสู่ ความส าเร็จ ในอาชีพของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ได้ปัจจัยความสาเร็จในอาชีพในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม
5.3.2.3 ควรมีการทาวิจัยตัวแปรความสาเร็จในอาชีพกับกลุ่มตัวอย่างอื่น อาทิ พนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ประจาสาขา พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจ เพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จใน
อาชีพของกลุ่มบุคลากรในภาคการเงินอื่นๆ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามสารนิพนธ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล
อาจารย์ประจาภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นพ็ชร์
อาจารย์ประจาภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สุนทรี ศักดิ์ศรี
อาจารย์ประจาภาควิชามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

73

74

75

ภาคผนวก ข
การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

78
การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากผู้เชีย่ วชาญ (IOC)
เกณฑ์การให้คะแนน
+1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
0 หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนี้สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
-1 หมายถึง ท่านแน่ใจว่าข้อความนี้สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
ตารางที่ข-1 ค่าการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบสอบถามความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ค่า IOC
ข้อ
ข้อคาถาม
หมายเหตุ
1. ท่ านถนั ดหรือ เข้า ใจเนื้อ หางานที่ ท่ านปฏิ บัติอ ยู่อ ย่า ง
1.0
ผ่าน
ชัดเจน
2. ท่านสามารถท างานที่ได้รับ มอบหมายออกมาได้ดี โดย
0.7
ผ่าน
อาศัยทักษะที่ท่านมี
3. ท่ า นคิ ด ว่ า ทั ก ษะที่ ท่ า นมี ส ามารถท าให้ ง านของท่ า น
1.0
ผ่าน
สาเร็จได้โดยง่าย
4. ท่านคิดว่าความสามารถของท่านเหมาะสมกับ ลักษณะ
1.0
ผ่าน
งานที่ทา
5. ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
1.0
ผ่าน
6. หากท่ า นไม่ เ ข้ า ใจในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ท่ า นหา
1.0
ผ่าน
ความรู้เพื่อให้สามารถทางานได้สาเร็จ
7. หากท่านได้รับ มอบหมายงานใหม่ๆ ที่ไม่ เคยทามาก่อน
1.0
ผ่าน
ท่านสามารถหาความรู้และทางานออกมาได้สาเร็จ
8. ท่ า นหาช่ อ งทางใหม่ ๆ ในการพั ฒ นาความรู้ เ พื่ อ ให้
1.0
ผ่าน
เหมาะสมกับงานที่ทันสมัย
9. ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะสมกั บ
1.0
ผ่าน
ลักษณะงานของท่าน
10. ท่ า นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากองค์ ก ารอย่ า งเหมาะกั บ
1.0
ผ่าน
ความสามารถของท่าน
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ตารางที่ข-1 (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
11. ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่าง
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของท่าน
12. ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
13. ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลือ่ นตาแหน่งจากองค์การตาม
ความสามารถ
14. ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลือ่ นตาแหน่งจากองค์การจาก
การสะสมอายุงาน
15. องค์การของท่านกาหนดการเลือ่ นขั้น เลื่อนตาแหน่งของ
พนักงานได้อย่างเหมาะสมกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน
16. องค์การของท่านกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม
17. องค์การของท่านจัดสรรสวัสดิการให้กบั พนักงานได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
18. องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมใน
การเสนอแนะสวัสดิการใหม่ๆ
19. องค์การของท่านมีการปรับสวัสดิการให้กับพนักงาน
ตามความต้องการที่พนักงานร้องขอ
20. องค์การของท่านเปิดโอกาสให้เลือกแผนสวัสดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการของท่านเอง
21. ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้ความสาคัญสอดคล้องกับสิง่ ที่
องค์การให้ความสาคัญ
22. ท่านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับค่านิยม
หรือวัฒนธรรมขององค์การ
23. ท่านสามารถปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การโดยท่านรู้สกึ
ไม่ลาบากใจ
24. ท่านเห็นด้วยกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่องค์การยึด
ปฏิบัติ
25. ท่านต้องการความก้าวหน้าในงาน เช่นเดียวกับเป้าหมาย
องค์การที่ตอ้ งการความเติบโตในธุรกิจ
26. ท่านทุ่มเทให้กบั งาน ไม่เพียงเพื่อเป้าหมายของตัวท่าน
เองแต่เพื่อเป้าหมายองค์การด้วย

ค่า IOC
1.0

หมายเหตุ
ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.7

ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.7

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.7

ผ่าน

0.7

ผ่าน

0.7

ผ่าน

1.0

ผ่าน
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ตารางที่ข-1 (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
27. ท่านพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานให้ทันสมัย
เพื่อให้ผลงานของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การ
กาหนดไว้ตามกลไกตลาด
28. ท่านคิดว่าเป้าหมายส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับ
เป้าหมายขององค์การ
29. ท่านให้ความสาคัญต่อบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ
เพราะเข้าใจหน้าที่ของตนเอง
30. ท่านเห็นด้วยกับบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ
31. ท่านยึดมั่นในบรรทัดฐานขององค์การ เพราะรูส้ ึกว่าเป็น
สิ่งที่ถูกต้องและควรกระทา
32. ท่านมีทัศนคติส่วนตัวที่คล้ายคลึงกับบรรทัดฐานที่
องค์การยึดปฏิบัติ

ค่า IOC
0.7

หมายเหตุ
ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน

ตารางที่ข-2 ค่าการประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
ความสาเร็จในอาชีพ
ค่า IOC
ข้อ
ข้อคาถาม
หมายเหตุ
1. ท่านมีความชานาญในงานจึงสามารถทางานให้สาเร็จได้
1.0
ผ่าน
โดยง่าย
2. ท่านรับ รู้ได้ว่างานของท่ านมี ความส าคัญ ต่อการบรรลุ
1.0
ผ่าน
วัตถุประสงค์ขององค์การ
3. เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะดาเนินการให้แล้ว
1.0
ผ่าน
เสร็จเพราะงานของท่านต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ
4. ท่านคิดว่างานของท่านเป็นส่วนสาคัญ ที่ ทาให้องค์ก าร
1.0
ผ่าน
เติบโตทางธุรกิจ
5. ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง
1.0
ผ่าน
6. ท่านสามารถตัดสินใจในงานที่กาลังทาด้วยตนเอง เพื่อให้
1.0
ผ่าน
ผลงานบรรลุเป้าหมาย
7. ท่ านสามารถบริห ารการท างานของท่ านให้เ สร็จ ตาม
1.0
ผ่าน
เป้าหมาย
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ตารางที่ข-2 (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
8. ท่านสามารถกาหนดผลงานของท่านให้ออกมาตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การได้
9. ท่านสามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กาหนด
10. ท่านทางานด้วยใจรักโดยสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ได้
อย่างดี
11. ท่านสามารถทางานออกมาได้ดี เพราะเป็นงานทีท่ ่านรัก
12. ท่านสามารถจัดการงานของท่านโดยหัวหน้างานไม่ต้อง
ทวงถาม
13. ท่านมักได้รบั คาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงานอย่าง
จริงใจ
14. ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นทีป่ รึกษาต่อกันได้
15. เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน
16. ท่านได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน
17. ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานโดยได้รับ
มอบหมายในงานทีท่ ่านไม่เคยทามาก่อน
18. หัวหน้าของท่านมอบหมายงานที่ยากขึ้นให้ท่านได้ลงมือ
ทา
19. ท่านเคยได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของทีมในการทางาน
ที่สาคัญ
20. หัวหน้างานของท่านมอบหมายงานสาคัญที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน
21. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็ม
ใจ
22. เมื่อท่านเกิดปัญหาในงานเพื่อนร่วมงานมักช่วยเหลือ
ท่าน
23. ท่านรู้สกึ เต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น
24. ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ค่า IOC
1.0

หมายเหตุ
ผ่าน

0.7
1.0

ผ่าน
ผ่าน

0.7
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.7
1.0
1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.7

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.7

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ข-2 (ต่อ)
ข้อ
ข้อคาถาม
25. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของท่าน
26. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของท่าน
27. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการ
ทางานของท่าน
28. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของ
ท่าน
29. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
เพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน
30. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานเมือ่
เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถ
31. ความรู้ความสามารถของท่านทาให้ท่านได้รบั
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่พงึ พอใจ
32. ท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่องค์การให้เมื่อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน
33. โดยรวมท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนทีอ่ งค์การให้
34. ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามทีท่ ่านคาดหวัง
35. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากมีอายุงานที่
เหมาะสม
36. ท่านได้รับการเลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากผลงานสาเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายองค์การ
37. ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่ท่าน
กาหนด
38. ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพตามระยะเวลาที่
องค์การกาหนด
39. ตาแหน่งงานทีท่ ่านทาอยูบ่ ่งบอกได้ถึงความก้าวหน้าใน
งานตามที่องค์การกาหนด

ค่า IOC
1.0
1.0

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0
1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน
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ข้อ
ข้อคาถาม
40. ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
41.
42.
43.
44.

ท่านคิดว่าความรู้และทักษะต่างๆของท่านส่งเสริมท่าน
ให้ตาแหน่งสูงขึ้น
ท่านคิดว่าผลงานของท่านส่งเสริมให้ท่านตาแหน่ง
สูงขึ้น
ท่านคิดว่าความรู้และความสามารถของท่านส่งเสริมให้
ท่านประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
ท่านพึงพอใจกับตาแหน่งทีท่ ่านได้รับผิดชอบอยู่ใน
ปัจจุบัน

ค่า IOC
1.0

หมายเหตุ
ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

ภาคผนวก ค
ค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นรายข้อของแบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ตารางที่ ค-1 ค่ า Corrected item-total correlation แ ล ะ ค่ า Cronbach’s Alpha if item
deleted ของแบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Corrected Cronbach’s
Alpha if
Item-Total
ข้อคาถาม
Correlation Item Deleted
ท่านถนัดหรือเข้าใจเนื้อหางานที่ท่านปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน
.655
.958
ท่านสามารถท างานที่ ได้รับ มอบหมายออกมาได้ดี โดยอาศัย
.188*
ทักษะที่ท่านมี
ท่านคิดว่าทั ก ษะที่ ท่ านมี ส ามารถท าให้ง านของท่ านส าเร็จ ได้
.293
.961
โดยง่าย
ท่านคิดว่าความสามารถของท่านเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทา
.536
.959
ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
.627
.959
หากท่านไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ท่านหาความรู้เพื่อให้
.566
.959
สามารถทางานได้สาเร็จ
หากท่ านได้รับ มอบหมายงานใหม่ ๆ ที่ ไม่ เ คยท ามาก่ อนท่ า น
.161*
สามารถหาความรู้และทางานออกมาได้สาเร็จ
ท่านหาช่องทางใหม่ๆในการพัฒนาความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับ
.534
.959
งานที่ทันสมัย
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะสมกับลักษณะ
.749
.957
งานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะกับความสามารถ
.488
.959
ของท่าน
ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่างเหมาะสมกับผล
.767
.957
การปฏิบัติงานของท่าน
ท่านได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากองค์การอย่างเหมาะสมกับ
.711
.958
ลักษณะงานของท่าน
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ตารางที่ ค-1 (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

13.

ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลือ่ นตาแหน่งจากองค์การตาม
ความสามารถ
ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลือ่ นตาแหน่งจากองค์การจากการ
สะสมอายุงาน
องค์การของท่านกาหนดการเลือ่ นขั้น เลื่อนตาแหน่งของ
พนักงานได้อย่างเหมาะสมกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การของท่านกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อน
ตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม
องค์การของท่านจัดสรรสวัสดิการให้กบั พนักงานได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
องค์การของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการ
เสนอแนะสวัสดิการใหม่ๆ
องค์การของท่านมีการปรับสวัสดิการให้กับพนักงาน ตาม
ความต้องการทีพ่ นักงานร้องขอ
องค์การของท่านเปิดโอกาสให้เลือกแผนสวัสดิการที่
เหมาะสมกับความต้องการของท่านเอง
ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้ความสาคัญสอดคล้องกับสิง่ ที่องค์การ
ให้ความสาคัญ
ท่านคิดว่าค่านิยมส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมขององค์การ
ท่านสามารถปฏิบัติตามค่านิยมขององค์การโดยท่านรู้สกึ ไม่
ลาบากใจ
ท่านเห็นด้วยกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่องค์การยึดปฏิบัติ
ท่านต้องการความก้าวหน้าในงาน เช่นเดียวกับเป้าหมาย
องค์การที่ตอ้ งการความเติบโตในธุรกิจ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Corrected Cronbach’s
Alpha if
Item-Total
Correlation Item Deleted
.712
.958
.182*

-

.776

.957

.783

.957

.705

.958

.610

.959

.180*

-

.780

.957

.683

.958

.728

.958

.759

.957

.782
.605

.957
.959
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ข้อ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Corrected Cronbach’s
Alpha if
Item-Total
ข้อคาถาม
Correlation Item Deleted
ท่านทุ่มเทให้กบั งาน ไม่เพียงเพื่อเป้าหมายของตัวท่านเองแต่เพื่อ
.575
.959
เป้าหมายองค์การด้วย
ท่านพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานให้ทันสมัย เพื่อให้ผลงาน
.748
.958
ของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ตามกลไกตลาด
ท่านคิดว่าเป้าหมายส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกับเป้าหมายของ
.737
.958
องค์การ
ท่านให้ความสาคัญต่อบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัตเิ พราะเข้าใจ
.752
.958
หน้าที่ของตนเอง
ท่านเห็นด้วยกับบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ
.749
.958
ท่านยึดมั่นในบรรทัดฐานขององค์การ เพราะรูส้ ึกว่าเป็นสิง่ ที่
.668
.958
ถูกต้องและควรกระทา
ท่านมีทัศนคติส่วนตัวที่คล้ายคลึงกับบรรทัดฐานที่องค์การยึด
.675
.958
ปฏิบัติ

ตารางที่ ค-2 ค่า Corrected item-total correlation และค่า Cronbach’s Alpha if item
deleted แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ
Corrected Cronbach’s
ข้อ
ข้อคาถาม
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted
1. ท่านมีความชานาญในงานจึงสามารถทางานให้สาเร็จได้โดยง่าย
.519
.967
2. ท่ า นรั บ รู้ ไ ด้ ว่ า งานของท่ า นมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การบรรลุ
.717
.967
วัตถุประสงค์ขององค์การ
3. เมื่ อท่ า นได้รั บ มอบหมายงาน ท่ านจะดาเนิ นการให้แล้ วเสร็ จ
.575
.967
เพราะงานของท่านต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ
4. ท่านคิดว่างานของท่านเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้องค์การเติบโตทาง
.645
.967
ธุรกิจ
5. ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง
.378
.968

89
ตารางที่ ค-2 (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

6.

ท่านสามารถตัดสินใจในงานที่กาลังทาด้วยตนเอง เพื่อให้
ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ท่านสามารถบริหารการทางานของท่านให้เสร็จตาม
เป้าหมาย
ท่านสามารถกาหนดผลงานของท่านให้ออกมาตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การได้
ท่านสามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กาหนด
ท่านทางานด้วยใจรักโดยสามารถรับผิดชอบในหน้าที่ได้
อย่างดี
ท่านสามารถทางานออกมาได้ดี เพราะเป็นงานทีท่ ่านรัก
ท่านสามารถจัดการงานของท่านโดยหัวหน้างานไม่ต้องทวง
ถาม
ท่านมักได้รบั คาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงานอย่าง
จริงใจ
ท่านและเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นทีป่ รึกษาต่อกันได้
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน
ท่านได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน
ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานโดยได้รับมอบหมาย
ในงานที่ท่านไม่เคยทามาก่อน
หัวหน้าของท่านมอบหมายงานที่ยากขึ้นให้ท่านได้ลงมือทา
ท่านเคยได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของทีมในการทางานที่
สาคัญ
หัวหน้างานของท่านมอบหมายงานสาคัญที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน
เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มใจ
เมื่อท่านเกิดปัญหาในงานเพื่อนร่วมงานมักช่วยเหลือท่าน

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Corrected
Item-Total
Correlation
.485

Cronbach’s
Alpha if
Item Deleted
.968

.611

.967

.688

.967

.837
.677

.966
.967

.578
.734

.967
.967

.801

.966

.725
.770
.686
.844

.967
.966
.967
.966

.756
.840

.966
.966

.811

.966

.685
.836

.967
.966
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ตารางที่ ค-2 (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

23.
24.
25.
26.

ท่านรู้สกึ เต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น
ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการ
ทางานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน
ร่วมงานในระดับเดียวกัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานเมือ่
เปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถของท่านทาให้ท่านได้รบั ค่าตอบแทน
อยู่ในระดับที่พึงพอใจ
ท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่องค์การให้เมื่อเปรียบเทียบ
กับเพือ่ นร่วมงานในระดับเดียวกัน
โดยรวมท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนทีอ่ งค์การให้
ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามทีท่ ่านคาดหวัง
ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากมีอายุงานที่
เหมาะสม
ท่านได้รับการเลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากผลงานสาเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายองค์การ
ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่ท่าน
กาหนด
ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพตามระยะเวลาที่องค์การ
กาหนด

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Corrected
Item-Total
Correlation
.881
.709
.736
.739

Cronbach’s
Alpha if
Item Deleted
.966
.967
.973
.973

.654

.973

.706
.180*

.973
-

.118*

-

.305

.975

.266

.975

.673
.631
.758

.973
.973
.973

.736

.973

.762

.973

.599

.973
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ข้อ

Corrected
Cronbach’s
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted
.794
.973
39. ตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่บ่งบอกได้ถึงความก้าวหน้าในงาน
ตามที่องค์การกาหนด
.777
.973
40. ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
.772
.973
41. ท่านคิดว่าความรู้และทั กษะต่างๆของท่านส่งเสริมท่ านให้
ตาแหน่งสูงขึ้น
.755
.973
42. ท่านคิดว่าผลงานของท่านส่งเสริมให้ท่านตาแหน่งสูงขึ้น
43. ท่านคิดว่าความรู้และความสามารถของท่านส่งเสริมให้ท่าน
-.004*
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
44. ท่านพึงพอใจกับตาแหน่งที่ท่านได้รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน
-.062*
* หมายถึง ข้อคาถามที่ต้องตัดออกเนื่องจากมีค่า Corrected Item Total Correlation น้อยกว่า
0.20
ข้อคาถาม
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ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชของแบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ตารางที่ ค-3 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
 ด้านความสอดคล้องแบบองค์ประกอบหลัก
 ด้านความสอดคล้องแบบองค์ประกอบเสริม
ความสาเร็จในอาชีพ
 ด้านบทบาทการทางาน
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 ด้านการเงิน
 ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha
Coefficient)
.960
.928
.941
.974
.920
.959
.857
.922

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถาม
หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์”
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางสาวอริสา ปสันตา นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาจิ ตวิ ท ยาอุ ตสาหกรรมและองค์ ก าร ภาควิ ชามนุ ษยศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทาสารนิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย์" โดยมี
รองศาสตราจารย์ ชวนีย์ พงศาพิชณ์ เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในครั้งนี้ ผลของสารนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการทางานของพนักงานในองค์การต่อไปแบบสอบถามชุด
นี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
จานวน 28 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ
จานวน 40 ข้อ
โปรดอ่านคาชี้แจงก่อนการตอบคาถามในแต่ละตอน
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูลในการทาวิจัย และเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
เท่านั้น ดัง นั้นข้อมูลของท่ านถือ เป็นความลับ ไม่มีก ารเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ใดทั้ง สิ้นและไม่ มี
ผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน ข้อมูลจะนามาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งหมดโดยดูในภาพรวมเท่านั้น จึงขอความ
กรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามด้วยตนเองตามความเป็นจริงมากที่สุด
ขอขอบพระคุณท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

นางสาวอริสา ปสันตา
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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แบบสอบถาม
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและความสาเร็จในอาชีพของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์”
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
จานวน 28 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ
จานวน 40 ข้อ

1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 น้อยกว่า 25 ปี  25 - 34 ปี
 55 ปีขึ้นไป

 35 - 44 ปี

 45 - 54 ปี

3.ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
4. อายุงาน
 ต่ากว่า 1 ปี
 11 - 20 ปี
5. ตาแหน่งของท่านในปัจจุบัน
 Officer
 Manager

 1 – 5 ปี
 21 ปีขึ้นไป

 6 – 10 ปี

 Senior Officer
 Senior Manager

 Assistant Manager

96
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับ ความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงคาตอบเดียว

ข้อที่

ข้อความ

1

ท่ า นถนั ดหรื อ เข้า ใจเนื้อ หางานที่ ท่ า นปฏิ บั ติ อ ยู่
อย่างชัดเจน
ท่านคิดว่าทักษะที่ท่านมีสามารถทาให้งานของท่าน
สาเร็จได้โดยง่าย
ท่ า นคิ ด ว่ า ความสามารถของท่ า นเหมาะสมกั บ
ลักษณะงานที่ทา
ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ งานของ
ท่าน
หากท่านไม่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ท่านหา
ความรู้เพื่อให้สามารถทางานได้สาเร็จ
ท่านหาช่องทางใหม่ ๆในการพัฒ นาความรู้เ พื่อให้
เหมาะสมกับงานที่ทันสมัย
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะสม
กับลักษณะงานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนจากองค์การอย่างเหมาะกับ
ความสามารถของท่าน
ท่านได้รับ โบนัส หรือ เงินรางวัลจากองค์ก ารอย่าง
เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของท่าน
ท่านได้รับ โบนัส หรือ เงินรางวัลจากองค์ก ารอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะงานของท่าน
ท่านได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งจากองค์การ
ตามความสามารถ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
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องค์ ก ารของท่ า นก าหนดการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ น
ต าแหน่ ง ของพนั ก งานได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ผล
ปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การของท่ านก าหนดหลัก เกณฑ์ การเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งของพนักงานได้อย่างเป็นธรรม
องค์การของท่านจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
องค์ก ารของท่ านเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี ส่วน
ร่วมในการเสนอแนะสวัสดิการใหม่ๆ
องค์การของท่านเปิดโอกาสให้เลือกแผนสวัสดิการ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านเอง
ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้ความสาคัญสอดคล้องกับสิ่งที่
องค์การให้ความสาคัญ
ท่ า นคิ ด ว่า ค่า นิ ยมส่ว นตัว ของท่ า นคล้ ายคลึง กั บ
ค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์การ
ท่ านสามารถปฏิ บัติตามค่านิยมขององค์ก ารโดย
ท่านรู้สึกไม่ลาบากใจ
ท่านเห็นด้วยกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่องค์การยึด
ปฏิบัติ
ท่ านต้อ งการความก้ าวหน้ าในงาน เช่ นเดีย วกั บ
เป้าหมายองค์การที่ต้องการความเติบโตในธุรกิจ
ท่านทุ่มเทให้กับงาน ไม่เพียงเพื่อเป้าหมายของตัว
ท่านเองแต่เพื่อเป้าหมายองค์การด้วย
ท่านพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานให้ทันสมัย
เพื่ อ ให้ ผ ลงานของท่ า นเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
องค์การกาหนดไว้ตามกลไกตลาด

13
14
15
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ท่านคิดว่าเป้าหมายส่วนตัวของท่านคล้ายคลึงกั บ
เป้าหมายขององค์การ
ท่ า นให้ค วามส าคัญ ต่อ บรรทั ดฐานที่ องค์ก ารยึ ด
ปฏิบัติเพราะเข้าใจหน้าที่ของตนเอง
ท่านเห็นด้วยกับบรรทัดฐานที่องค์การยึดปฏิบัติ
ท่านยึดมั่นในบรรทัดฐานขององค์การ เพราะรู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทา
ท่านมีทัศนคติส่วนตัวที่คล้ายคลึงกับบรรทัดฐานที่
องค์การยึดปฏิบัติ

25
26
27
28

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความสาเร็จในอาชีพ
คาชี้แจง : โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่
ข้อความ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ท่านมี ความชานาญในงานจึง สามารถท างานให้
สาเร็จได้โดยง่าย
2 ท่านรับรู้ได้ว่างานของท่ านมีความส าคัญต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3 เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ท่านจะดาเนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพราะงานของท่ า นต้ อ งส่ ง ต่ อ
หน่วยงานอื่นๆ
4 ท่ า นคิ ด ว่ างานของท่ า นเป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้
องค์การเติบโตทางธุรกิจ
5 ท่านเป็นผู้กาหนดขั้นตอนการทางานของท่านเอง
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6

ท่านสามารถตัดสินใจในงานที่กาลังทาด้วยตนเอง
เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ท่านสามารถบริหารการทางานของท่านให้เสร็จ
ตามเป้าหมาย
ท่านสามารถกาหนดผลงานของท่านให้ออกมาตรง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้
ท่านสามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่กาหนด
ท่านท างานด้วยใจรัก โดยสามารถรับ ผิดชอบใน
หน้าที่ได้อย่างดี
ท่านสามารถทางานออกมาได้ดี เพราะเป็นงานที่
ท่านรัก
ท่านสามารถจัดการงานของท่านโดยหัวหน้างาน
ไม่ต้องทวงถาม
ท่านมักได้รับคาชื่นชมในผลงานจากเพื่อนร่วมงาน
อย่างจริงใจ
ท่านและเพื่อ นร่วมงานสามารถเป็นที่ป รึกษาต่อ
กันได้
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน
ท่ า นได้รั บ การสนับ สนุน อย่ า งจริง ใจจากเพื่ อ น
ร่วมงาน
ท่านได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานโดยได้รับ
มอบหมายในงานที่ท่านไม่เคยทามาก่อน
หัวหน้าของท่านมอบหมายงานที่ยากขึ้นให้ท่านได้
ลงมือทา
ท่านเคยได้รับการเลือกเป็นตัวแทนของทีมในการ
ทางานที่สาคัญ
หั ว หน้ า งานของท่ า นมอบหมายงานส าคั ญ ที่
เหมาะสมกับความสามารถของท่าน

7
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21

เพื่ อ นร่ วมงานของท่ านให้ ค วามช่ว ยเหลื อท่ า น
อย่างเต็มใจ
เมื่ อ ท่ า นเกิ ด ปั ญ หาในงานเพื่ อ นร่ ว มงานมั ก
ช่วยเหลือท่าน
ท่านรู้สึกเต็มใจหากต้องทางานร่วมกับผู้อื่น
ท่านสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของ
ท่าน
ท่ า นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของท่าน
ท่ า น ไ ด้ รั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ประสิทธิภาพการทางานของท่าน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของท่าน
ความรู้ ค วามสามารถของท่ า นท าให้ท่ า นได้ รั บ
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่พึงพอใจ
ท่ า นพึ ง พอใจต่ อ ค่ า ตอบแทนที่ อ งค์ก ารให้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน
โดยรวมท่านพึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่องค์การให้
ท่านได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง
ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง เนื่องจากมีอายุงาน
ที่เหมาะสม
ท่ านได้ รับ การเลื่อ นต าแหน่ง เนื่ องจากผลงาน
สาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายองค์การ
ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพในระยะเวลาที่
ท่านกาหนด
ท่านได้ก้าวมาถึงเป้าหมายในอาชีพตามระยะเวลา
ที่องค์การกาหนด
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ต า แ ห น่ ง ง า น ที่ ท่ า น ท า อ ยู่ บ่ ง บ อ ก ไ ด้ ถึ ง
ความก้าวหน้าในงานตามที่องค์การกาหนด
ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ท่านคิดว่าความรู้และทักษะต่างๆของท่านส่งเสริม
ท่านให้ตาแหน่งสูงขึ้น
ท่านคิดว่าผลงานของท่านส่งเสริมให้ท่านตาแหน่ง
สูงขึ้น

38
39
40
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