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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพีอ่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยปั จจัยที่นามาศึกษาประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคล ความผูกพันต่อ
องค์กรและแรงจูงใจในการทางานโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบัญชี
ทีป่ ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษาได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย T-test ANOVA Multiple regression
analysis และ Factor Analysis ผลการศึกษาพบว่า ลัก ษณะส่วนบุ ค คลซึ่งประกอบด้วยเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ระยะวลาในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะทีค่ วามผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กรและด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และแรงจูงใจ
ในการทางาน เกีย่ วกับปั จจัยค้าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมันคงในงาน
่
ปั จจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็จในการทางาน ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ และศึกษาค้นคว้า
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี โรคและ
ภัย พิบตั ิ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็ นไปอย่างสลับซับซ้อน ส่งผลให้องค์กรใดจะ
ประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ต้องอาศัยปั จจัยที่สาคัญหลายปั จจัย ทรัพยากร
มนุ ษย์ถอื ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่มสี ่วนช่วยในการผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็จและเป็ น
กาลังสาคัญในการนาพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้ าสู่เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ สิ่งที่สาคัญ
อย่างหนึ่งทีอ่ งค์กรได้คาดหวังไว้อยู่เสมอคือ ความจงรักภัคดีของบุคคลากรในองค์กรซึ่งสะท้อน
ได้จากอัตราการอยู่ในองค์กรและรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ที่พนักงานนัน้ แสดงออกต่อองค์กร
จึงนับได้ว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่มคี ่ายิง่ ต่อการบริหารและการสร้างคุณค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร (ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศร, 2558)
ในสภาวะปั จจุบนั องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้สนใจกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มากขึน้ เนื่องด้วยการแข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทยหรือทัวโลกนั
่
น้ มีการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้
ทุกวันผูป้ ระกอบการธุรกิจต่างๆ ทัง้ ด้านการผลิตและบริการไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจขนาดใดก็ตาม
ย่อมต้องสร้างหนทางการนาไปสู่การอยู่รอดในการทาธุรกิจ หากธุรกิจใดหยุดนิ่งหรือขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะถูกผลักดันให้ออกไปจากการแข่ งขันในตลาดได้ซ่งึ
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิง่ สาคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าว ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรซึ่งต้องอาศัยหลายองค์ประกอบทีส่ ่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการทางานสูงสุด สร้างความ
ปลอดภัยทัง้ ต่อผูท้ างานและผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปแบบ
ของเงินตราและทีไ่ ม่เป็ นรูปแบบของเงินตราซึ่งจะส่งผลให้องค์กรได้รบั การทางานหรือผลผลิตที่
มีคุณภาพ (Gilani & Cunningham, 2017, pp. 239-256)
ปั จจุบนั มีอตั ราการเปลี่ยนงานและการลาออกสูงเนื่องจากลักษณะของคนวัยทางานที่
เพิง่ จบการศึกษาใหม่มคี วามอดทนในการทางานน้อยลงเมื่อเทียบกับคนวัยทางานทีเ่ พิง่ จบใหม่
เมื่อหลายสิบปี ทผ่ี ่านมา (Aruna & Anitha, 2015) สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (Association
for talent development: ATD) ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอมุมมองเกีย่ วกับการย้ายงานบ่อยว่า
การย้ายงานบ่อยอาจเกิดประโยชน์ต่อบางอุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รบั คนทีม่ ปี ระสบการณ์การทางาน
ที่หลากหลายและขาดแคลนพนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง แต่ขอ้ เสียที่องค์การ
พบก็คอื การสูญเสียผลประโยชน์ทอ่ี งค์การคาดว่าจะได้รบั จากการลงทุนกับพนักงานในระยะยาว
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ในขณะเดียวกันข้อเสียที่พนักงานพึงระวังก็ค ือการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงาน
อย่างต่อเนื่อง (Wolf, B., 2014) ซึ่งอาชีพพนักงานบัญชีกเ็ ป็ นอีกอาชีพหนึ่งที่มอี ตั ราการลาออก
สูง เพราะเป็ นงานที่ค่อนข้างเครียดมีความกดดันสูง ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ จึงเป็ นสาเหตุ
ทีท่ าให้พนักงานบัญชีลาออก
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลต่อการคง
อยู่ในงานของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการ
สูญเสียพนักงานที่มปี ระสิทธิภาพที่ดใี นการทางาน ตลอดจนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลให้มคี วามเข้าใจพนักงานมากขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยด้านความผูกพันทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ด้วยวิธกี ารส่ง
แบบสอบถามด้วยตนเอง และออนไลน์ (Online) ไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ซึ่งผูศ้ กึ ษาได้กาหนด
ขอบเขตการศึกษาดังนี้
ขอบเขตเนื้ อหา
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1. ปั จจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สถานศึกษา ระยะวลาในการทางาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2. ความผูกพันต่อองค์กร
- ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
- ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร
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- ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร
- ด้านความพึง่ พอใจในการปฏิบตั งิ าน
3. แรงจูงใจในการทางาน
- ปั จจัยค้าจุน ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ความมันคงในงาน
่
- ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย โอกาสในการก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่ การได้รบั
การยอมรับนับถือในงาน ความสาเร็จในงาน
ตัวแปรตาม คือ การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในครัง้ นี้ คือ พนักงานบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563
จานวน 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าและสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยทาการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คานิยามศัพท์
ปั จจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะบุคคลของประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ความผูกพันต่ อองค์กร หมายถึง ความรูส้ กึ และทัศนคติส่วนตัวที่พนักงานมีต่อองค์กร
เจตคติทางบวกความศรัทธา ความซื่อสัตย์ การยอมรับเป้ าหมาย ที่พนักงานมีต่อองค์กร และ
ยินดีทางานทุกอย่างด้วยความทุ่มเท เต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
แรงจูงใจ หมายถึง สิง่ ที่เป็ นแรงผลักดันให้บุคคลมีพฤติกกรม และกาหนดเป้ าหมาย
ของพฤติกรรมนัน้ ด้วย บุคคลทีม่ แี รงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการทาเพื่อให้ไปถึงเป้ าหมาย
ที่ต้องการ แต่บุคคลที่มีแรงจู งใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือล้มเลิกการการทาก่อนจะบรรลุ
เป้ าหมายทา
แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง ปั จจัยที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน ซึ่งเป็ น
แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้พนักงานแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาในการปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ
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ทาให้พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ เต็มใจทางาน ตัง้ ใจในการทางานและเกิดความกระตือรือร้นใน
การทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานนัน้ บรรลุเป้ าหมาย
ปั จ จัย จูง ใจ หมายถึง ปั จ จัย ที่ก ระตุ้น การท างานและสร้าง ทัศ นคติท างบวกให้แ ก่
พนักงานในการปฏิบตั งิ านซึ่งเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพอใจโดยตรงในการทางาน สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ รวมถึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้เพิ่มมากขึ้น
ปั จจัยดังกล่าวได้แก่ ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน การได้รบั ความยอมรับใน ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ปั จจัยคา้ จุน หมายถึง ปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ ัตงิ าน ปั จจัยค้าจุนเป็ น
ข้อกาหนดเบือ้ งต้นเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ ปฏิบตั อิ ยู่หากองค์การ
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างเพียงพอก็จะส่งผล ให้พนักงานเกิด
ความไม่พอใจ ปั จจัยดังกล่าวได้แก่ นโยบายการบริหารขององค์การ การบริหารจัดการ การ
บังคับบัญชา สภาพการทางาน และด้านความมันคงในงาน
่
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สกึ อารมณ์หรือทัศนคติในเชิงบวกที่บุคคลมี
ต่องานที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อนร่วมงาน และองค์กรที่ทางานอยู่ ถ้าความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับทีส่ ูงก็จะส่งผลให้งานทีไ่ ด้ทาออกมามีประสิทธิภาพ
การรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์กร หมายถึง การผูกใจแก่พนักงานที่ทางานใน
องค์กรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยการทาให้พนักงานมีความสุขทัง้ กายและใจ
การคงอยู่ในงาน หมายถึง การเข้าทางานกับภายในองค์กรเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และ
ยังคงทาหน้าทีใ่ นองค์กรจนถึงปั จจุบนั มีความมุ่งมันเต็
่ มใจทีจ่ ะทางานภายในองค์ต่อไป
พนักงานบัญชี หมายถึง ผูท้ ่ที าหน้าที่เก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และรับผิดชอบใน
การทาบัญชีโดยตรง

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ท ราบถึงลักษณะส่ วนบุค คลที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผบู้ ริหารใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดสรรทรัพยากรมนุษย์
2. ทาให้ทราบถึงลักษณะความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ่งผลต่อการคงอยูข่ องพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ
องค์กร
3. ทาให้ทราบถึงลักษณะแรงจูงใจในการทางานทีส่ ่งผลต่อการคงอยูข่ องพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและผูท้ ่ี
มีส่วนเกีย่ วข้องนาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางสร้างแรงจูงใจต่อองค์กร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูศ้ กึ ษาได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องเพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางการดาเนิน การศึก ษาให้ชดั เจนและครอบคลุ ม
เนื้อหาสาระให้มากทีส่ ุด ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ในงาน
- ความผูกพันต่อองค์กร
- แรงจูงใจในการทางาน
- งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงาน
ความหมายของการคงอยู่
Chen, Z. (2001) ให้ความหมายของการคงอยู่ในงานว่า การที่บุคคลเกิดความรู้สกึ ฝั ง
ตรึงในงาน โดยมีความรู้สึก ผูก พัน กับบุ ค คลอื่นหรือรับ รู้ต นเองเหมาะสมกับงานที่ทาและจะ
สูญเสียโอกาสหากต้องลาออกจากงาน
Hansen, H., Sandvik, K., & Selnes, F. (2003) ให้ความหมายของการคงอยู่ในงานว่า
เป็ นการรักษา บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ในการทางานให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความผูกพัน มันคงและเต็
่
มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านกับองค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพและยาวนาน
McCarthy, G., Tyrrell, M. P., & Lehane, E. (2007) ให้ค วามหมายของการคงอยู่ใน
งานว่า การที่บุคคลมีความพึงพอใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์การเป็ นระยะนานที่ สุด
โดยไม่คดิ ทีจ่ ะออกจากงาน
Chew, J., & Chan, C. C. (2008) ให้ค วามหมายของการคงอยู่ในงานว่า พนักงานมี
ความพร้อมที่จะอุทศิ ตนให้งาน และมีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนสาคัญของหน่ วยงานองค์กร
ทาให้งานในองค์กรบรรลุเป้ าหมายและปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรได้นานขึน้
Parkes, L. P., & Langford, P. H. (2008) ให้ค วามหมายของการคงอยู่ ในงาน (Job
Retention) หมายถึง การที่ผปู้ ฏิบตั งิ านเข้าทางานในองค์การระยะเวลาหนึ่งและยังคงทางานใน
องค์การนัน้ ๆ จนถึงปั จจุบนั
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อารีวรรณ ลีทพั ไทย (2554) ให้ความหมายของการคงอยู่ในงานว่า การทีพ่ นักงานทางาน
อยู่ในทีท่ างานปั จจุบนั และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะอยู่ในงานต่อไป
เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ (2555) ให้ค วามหมายของการคงอยู่ไว้ว่า การที่บุ ค คลที่
ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรและได้รบั การตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความตัง้ ใจทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยู่ในองค์การนัน้ ต่อไป
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ (2558) ให้ความหมายการธารงไว้วา่ หลังจากทีอ่ งค์กรได้บุคลากร
ที่มีคุ ณ ภาพเข้ามาท างานร่ว มกับ องค์กรแล้ว คงไม่ มีใครอยากท าการจ้า งในช่วงเวลาสัน้ ๆ
ยิง่ บุคลากรคนนัน้ เป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการทางานแล้ว ย่อมต้องมีการธารงรักษาหรือธารงไว้ซ่งึ
บุ ค ลากรที่อ งค์ก รเล็ง เห็น แล้วว่ามี คุ ณ ภาพเหมาะสมกับ องค์ก ร โดยอาจจะน าเรื่อ งทฤษฎี
แรงจูงใจมาใช้
สุจรี า เผือกเหลือ (2560) ให้ความหมายของการคงอยู่ในงานว่า การที่พนักงานยังคง
ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรและตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในองค์กรต่อไป
สาหรับการทาวิจยั ครัง้ นี้ ผวู้ จิ ยั ให้ค วามหมายของการคงอยู่ว่า การที่บุคคลเข้าทางาน
ภายในองค์กรเป็ นระยะเวลาหนึ่ง และยังคงทาหน้าที่ในองค์กรจนถึงปั จจุบนั และมีความมุ่งมัน่
เต็มใจ พร้อมอุทศิ ตนทีจ่ ะทางานภายในองค์กรต่อไป
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงาน
ความสาคัญกับการธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในงาน หากองค์กรสามารถธารงรักษา
บุคลากรให้อยู่ในงานได้ย่อมหมายถึง การลดการคัดเลือก สรรหา ฝึกอบรม องค์การมีบุคลากรที่
มีความรู้ความชานาญ ส่งผลให้องค์การสามารถทางานได้บรรลุพนั ธกิจที่ตงั ้ ไว้ และส่งเสริมให้
องค์การนัน้ มีภาพลักษณ์ทด่ี เี ป็ นองค์การที่ดงึ ดูดใจ ดังนัน้ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาจึงจะมีการศึกษา
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคงอยู่ในงานเพื่อเป็ นแนวทางในการธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในงาน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การคงอยู่ในงานดังนี้
Herzberg, Frederick and others (1959) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทาให้บุคคล
คงอยู่ในงาน โดยใช้ทฤษฎี 2 ปั จจัยในการสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงาน คือ ปั จจัยด้าน
แรงจูงใจ ปั จจัยนี้เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถพิจารณาได้จาก
การได้รบั ข้อมูลตอบกลับจากการทางาน คุณลักษณะงาน การยอมรับนับถือ และความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน จะเห็นได้วา่ ปั จจัยด้านแรงจูงใจเป็ นปั จจัยในด้านการทางาน ทีท่ าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ และรักษางานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปั จจัยค้าจุน เป็ นปั จจัยที่
ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของงาน การบริหารงาน และนโยบาย
ต่างๆ ค่าตอบแทนสภาพการทางาน ความมันคงและคุ
่
ณภาพชีวติ
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ทฤษฎีความต้องการ ERG ของ Alderfer, C.P. (1972) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์
เป็ น 3 ระดับ คือ
1. ความต้อ งการที่จ ะด ารงชีวติ หรือความต้อ งการที่จ ะคงอยู่ (Existence: E) เป็ น
ความต้องการที่จะมีชวี ติ อยู่ในสังคมด้วยดี เป็ นความต้องการปั จจัยสี่ในการดารงชีวติ ความ
ต้องการทางวัตถุเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการทางาน ปั จจัยอานวยความสะดวกใน
การทางาน
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness: R) คือ ความต้องการผูกพันกับ
ผูอ้ ่นื ในการทางาน ต้องการเป็ นพวกได้รบั ความยอมรับ ร่วมรับรูแ้ ละแบ่งปั นความสุข ต้องการมี
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ต้องการเป็ นเพื่อน
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth: G) เป็ นความต้องการทีจ่ ะเจริญก้าวหน้า
ในการทางาน สามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนในการทางานอย่างเต็มที่ ละสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเพิม่ ขึน้
อภิสรา สมัครสโมสร (2553) ได้เสนอว่า ปั จจัยที่ทาให้เกิดการคงอยู่ในงาน ประกอบด้วย
ปั จจัย 4 ประการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้การยอมรับและให้มี
หุน้ ส่วนในกิจการ
2. การดูแลด้านผลประโยชน์ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ การดูแลหลังเกษียณ การจัดระบบ
เงินออม การจัดสรรวันหยุด การให้ผลประโยชน์พเิ ศษอื่นๆ
3. การเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ าน การวางแผนการสืบถอดตาแหน่ง การฝึกอบรม
4. สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ บรรยากาศภายในองค์การ ผูน้ า การส่งเสริม
การทางาน ความสมดุลของงานและชีวติ ส่วนตัว
ธีระศักดิ ์ ดารงรุ่งเรือง (2556) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ในงานและ
ลักษณะส่วนบุคคล และพัฒนารูปแบบทฤษฎีการคงอยู่ในงานของพยาบาลทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยที่
พักที่บ้าน (Home health care nurse) โดยพบว่า ความพึงพอใจในงานมีผลโดยตรงต่อการคง
อยู่ในงาน และปั จจัยทีท่ าให้เกิดความพึงพอใจในงานประกอบด้วย
1. ปั จจัยภายใน ได้แก่ ความเป็ นอิสระในการทางาน ความมีอสิ ระในวิชาชีพ มีอสิ ระใน
การคิดสร้างสรรค์ ความภู มิใจในวิชาชีพ ความผูกพันกับเพื่อน การได้รบั การสนับสนุ นจาก
เพื่อนร่วมงาน ความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานหรือสังคม การได้รบั การช่วยเหลือในกลุ่มการ
มีปฎิสมั พันธ์กบั เพื่อน ความรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งในองค์การ การมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ความเครียดและภาระงาน ความอิสระในการควบคุมเวลางาน
ความมีอสิ ระในการควบคุมกิจกรรมของงาน เงินเดือนและสวัสดิการ โอกาสก้าวหน้า
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3. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ อายุงาน สถานภาพสมรส ตาแหน่ งงาน
ความรับผิดชอบในครอบครัวรายได้ของครอบครัว
ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2556) กาหนดตัวบ่งชีว้ ฒ
ั นธรรมองค์กรทีช่ ว่ ยให้เกิดความพึงพอใจใน
งานและเกิดการคงอยู่ในองค์กร ดังนี้
1. การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารที่เปิ ดเผย (Fostering open Communication) ผูบ้ ริหาร
ต้องสร้างบรรยากาศทีใ่ ห้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และประยุกต์ การสร้างสรรค์น้ี
ต่อการปฏิบตั งิ านหรือแผนงาน การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารทีเ่ ปิ ดเผยเป็ นหนทางทีผ่ บู้ ริหารจะ
แสดงให้บุคลากรได้รบั ทราบ และให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นคาแนะนาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าจะ
เป็ นการสร้างแรงจูงใจที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นการสร้างบรรยากาศที่ให้อสิ ระในการคิดและช่วย
ส่งเสริมบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญให้มคี วามรู้สกึ มีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์มากกว่าความสามารถทาง
เทคนิคเป็ นการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทาให้บุคลากรในองค์กรนาเอา
คาแนะนาต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบตั ิและช่วยในการตัดสินใจการติดต่อสื่อสารที่เปิ ดเผยไม่ได้
จากัดแค่ส่งเสริมให้บุคลากรมีอสิ ระในการเสนอหรือให้ความคิดแต่จะช่วยให้บุคลากรเต็มใจทีอ่ ยู่
และเข้าใจในทิศทางขององค์กรอีกด้วย
2. การป้ องกัน การหมดไฟ (Preventing Burnout) องค์กรต้องสร้างความท้าทายให้
บุคลากรอยู่เสมอโดยให้โอกาสในการเรียนรูส้ ร้างโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ งทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่การ
ให้การฝึ กอบรมที่ตรงประเด็นและการพัฒนาด้านอาชีพ ซึ่งสามารถช่วยยกระดับทักษะและเพิม่
คุณค่าในหน่วยงาน การมอบหมายโครงการทีใ่ หญ่ขน้ึ เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น
3. การเสนอโครงการของทีมให้ทา (Putting project teams to work) การมอบหมาย
ให้ทีมทาโครงการใหญ่ จะทาให้ บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและให้ความ
ร่วมมือในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จการทางานเป็ นทีมจะช่วยลดความรู้สึกว่าบุค คลกาลัง
ทางานอยู่คนเดียวโครงการของกลุ่มจะมีประสิทธิภาพเมื่อบุคลากรมีอานาจในการจัดการกับงาน
ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมและร่วมตอบสนองต่อเป้ าหมาย
4. การยอมรับในความสาเร็จ (Recognizing excellence) การยอมรับในความสาเร็จ
ของงานเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนในองค์กรต้องการมากกว่าค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงิน การยอมรับในความสาเร็จ
ของผูร้ ่วมงาน ผูบ้ ริหารต้องแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของบุคลากรของทีมทุกคน ไม่เฉพาะ
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถเท่านัน้ แต่ควรแสดงออกกับทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างทัวถึ
่ ง
5. การมุ่งเน้ นค่านิยมขององค์กร (Living your values) หัวใจขององค์กรคือค่านิ ยม
หลักซึ่งเป็ นหลักยึดถือและเป็ นแนวทางชีน้ าในการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารต้องแสดงออกถึงแนวคิด
ค่านิยมขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
6. การทาให้วฒ
ั นธรรมองค์กรแข็งแกร่งขึน้ (Reinforcing your unique culture) วัฒนธรรม
องค์กรมักจะไม่เหมาะสมกับข้อตกลงขององค์กรเสมอไป เช่น รูปแบบวัฒนธรรมที่มปี ระสิทธิภาพ
ในทีท่ ห่ี นึ่งสามารถรับรูค้ วามแตกต่างของสังคมและสภาพการทางานได้ และสมาชิกในองค์กรมี
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บุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมจะทาให้วฒ
ั นธรรมองค์กรอีกแบบหนึ่งเกิดขึน้ ได้ในแต่ละบุ คคลเพื่อให้
บุคคลที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ดใี นองค์กร ผูบ้ ริหารต้องเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขณะ
ปฏิบตั งิ านอยู่เสมอ
7. ทาให้ทุกคนสนุกกับงาน (Having fun at work) วัฒนธรรมองค์กรทีท่ าให้ บุคลากรมี
ความจงรักภักดีได้นนั ้ เนื่องจากมีบรรยากาศที่ดใี นการทางานของบุค ลากร องค์กรต้องมีการ
สร้างบรรยากาศในการทางานทีม่ คี วามสนุกสนานในการทางานและเอือ้ ต่อความท้าทาย จะเห็น
ได้จากองค์กรทีม่ ผี นู้ าเน้นความสาคัญของผูร้ ่วมงาน
8. การมองภาพใหญ่ (Seeing the big picture) การค้นหาสิง่ ที่จูงใจให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานแล้วนามาสร้างเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเป็ นการให้ทราบถึงภาพใหญ่ของการทางานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเอาใจใส่กจิ กรรมการปฏิบตั งิ านที่สนับสนุ นความสนใจและช่วยพัฒนาทักษะของ
บุคลากรงานทีท่ ามากขึน้ ถ้าบุคลากรสามารถเห็นผลลัพธ์สุดท้ายและสิง่ ที่จะประสบความสาเร็จ
สาหรับผูร้ บั บริการ
จากการศึกษาสรุปได้ว่าการที่บุคคลากรมีความตัง้ ใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานอยู่ใน
องค์กรแห่งนี้ต่อไปเป็ นระยะเวลานานโดยต้องการจะไปถึงเป้ าหมายและการปฏิบตั ติ ามความ
ต้องการนัน้ ๆ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆ มากระทบก็จะไม่ล้มเลิกการกระทานัน้ รวมทัง้ จะ
ทุ่มเทความสามารถหรือความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านด้วย
คมสรร พรมโนภาศ (2557) ได้เสนอว่าปั จจัยที่ทาให้เกิดการคงอยู่ในงาน แบ่งเป็ น 5
ประการ ได้แก่
1. ปั จจัยด้านส่วนประกอบขององค์การ (Organizational components) เป็ นปั จจัยด้าน
องค์การมีผลต่อบุคลากรในการตัดสินใจทีจ่ ะอยู่ในงาน โดยประกอบด้วย
1.1 วัฒ นธรรม และค่ า นิ ย มขององค์ ก าร (Organizational culture and value)
วัฒนธรรมองค์การเป็ นแบบแผนค่านิยมและความเชือ่ ทีม่ ตี ่อองค์การ และมีความหมายต่อบทบาท
พฤติกรรมของบุคลากร ค่านิยมขององค์การที่มผี ลต่อการคงอยู่ของบุคลากร คือ ความเชื่อมัน่
ได้วางใจของผูบ้ ริหารและผูร้ ่วมงาน
1.2 กลยุทธ์ โอกาส และการบริหารจัดการขององค์การ (Organizational strategies,
opportunities and management) คุณภาพของวิสยั ทัศน์ทผ่ี นู้ าขององค์การแสดงการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การ เป้ าหมายที่ชดั เจนขององค์การ จะทาให้
บุคลากรรับรูว้ า่ องค์การเป็ นทีน่ ่าทางาน โดยเฉพาะบุคคลทีม่ ุ่งหวังความก้าวหน้าในอาชีพ
1.3 ความต่อเนื่องของงานและความมันคง
่ (Job continuity and security) การลด
ขนาดขององค์การ การปลดบุคลากรออกจากงาน การรวมตัวขององค์การ และการปรับโครงสร้าง
ขององค์การ มีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากร บุคลากรทีม่ พี บเห็นว่าเพื่อนร่วมงานประสบปั ญหานี้
จะเริม่ มีระดับความเครียดและมีผลทาให้บุคลากรคิดทีจ่ ะหางานใหม่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นนั ้
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กับตนเอง ดังนัน้ องค์การทีม่ คี วามต่อเนื่องและความมันคงในการท
่
างานย่อมจะทาให้การคงอยู่
ในองค์การเพิม่ ขึน้
2. ปั จจัยด้า นโอกาสก้าวหน้ าในอาชีพ (Organizational career opportunities) จาก
การศึกษาพบว่า องค์การทีม่ กี ารพัฒนาด้านอาชีพจะมีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรมากกว่าปั จจัย
ด้านค่ าตอบแทน และความสมดุ ลระหว่างชีว ิตการท างานและชีวติ ส่ วนตัว ปั จจัยด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย
2.1 การพัฒนาอาชีพ (Career development) การให้ความรูแ้ ละให้โอกาสฝึ กอบรม
อย่างต่อเนื่อง และกาหนดการให้ความรูแ้ ละความสามารถใหม่ๆ ที่ได้ของบุคลากรในองค์การ
อย่างชัดเจน ทาให้บุคลากรจะรู้สกึ ได้ว่าได้รบั การยอมรับและองค์การเห็นคุณค่าที่เพิม่ ขึน้ และ
นาไปสู่การคงอยู่ในงาน ดังนัน้ รูปแบบการพัฒนาอาชีพองค์การต้องพยายามออกแบบให้เหมาะสม
กับตรงกับความต้องการของบุคลากรในองค์การและทันสมัย
2.2 การวางแผนอาชีพ (Career planning) องค์การจะเพิม่ การคงอยู่ของบุคลากร
ได้โดยมีการวางแผนอาชีพอย่างเป็ นทางการให้บุคลากรและผูบ้ งั คับบัญชาได้ร่วมกันวางแผนใน
การเติบโตและพัฒนางาน และมีระบบสนับสนุ น เช่น การมีระบบพีเ่ ลีย้ งซึ่งเปิ ดให้ผบู้ ริหารหรือ
ผูม้ ปี ระสบการณ์ และผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาแนะนาต่อบุคลากรรุ่นใหม่
3. ปั จจัยด้านการให้รางวัลกับการคงอยู่ (Reward and Retention) จุดสาคัญในการรักษา
บุค ลากรให้คงอยู่ในงาน คือ การมีระบบค่าจ้างที่แข่งขันได้ ใกล้เคียงกับพื้นฐานค่าตอบแทน
ทัวไป
่ ได้แก่
3.1 การแข่ ง ขัน ด้ า นผลประโยชน์ ก าไร (Competitive benefits) การแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์กาไรที่มผี ลต่อการคงอยู่ของพนักงาน คือ โปรแกรมผลประโยชน์ท่สี ามารถปรับเปลี่ยน
ได้ให้สอดคล้องกับความต้องการ หากบุคลากรสามารถเลือกได้วา่ ต้องการผลประโยชน์ อย่างไร
จากทีอ่ งค์การมี จะทาให้บุคลากรรูส้ กึ สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัว และลดความคิดในการ
เปลีย่ นงาน
3.2 ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษ (Special benefit and perks) การเสนอผลประโยชน์
สิทธิต่างๆ ในหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมการท่องเทีย่ วลดราคา การมีสถานทีใ่ นการพักผ่อนใน
การท างาน ศูน ย์ดูแลเด็ กกลางวัน มีหน่ วยบ ารุงรักษายานพาหนะ จัด ให้มีตู้เบิกเงินภายใน
บริเวณองค์การ ทัง้ นี้เพื่อลดระยะเวลาทีบ่ ุคลากรใช้ในการทาธุระส่วนตัวน้อยลง และบุคลากรยัง
รูส้ กึ ว่าองค์การเป็ นองค์การทีด่ ที าให้เกิดการคงอยู่ในงาน
3.3 ผลงานและผลตอบแทนจากงาน (Performance and compensation) บุคคล
ย่อมต้องการค่าตอบแทนตามผลงานที่ทา ถ้าบุค คลได้รบั เงินเดือนเพิ่มขึ้นเหมือนกับผูอ้ ่นื ที่มี
ความสามารถต่ ากว่า ขาดงานมากกว่า และทางานไม่เต็มเวลา ย่อมทาให้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
ซึ่งอาจมีผลให้บุคคลแสวงหางานอื่นที่ให้ค่าตอบแทนตามความแตกต่างของผลงาน บุคคลให้
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ความสาคัญกับในการปรับค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงมากกว่าระบบทีใ่ ช้ในการตัดสินค่าตอบแทน
ดังนัน้ การบริหารผลงานและกระบวนการประเมินผลงานต้องเชือ่ มโยงกับการเพิม่ ค่าตอบแทน
3.4 การยอมรับ (Recognition) การยอมรับบุคคลเป็ นได้ทงั ้ รูปธรรมและนามธรรม
ซึ่ง รู ป ธรรมได้ แ ก่ การยกย่ อ งเป็ น บุ ค คลแห่ งปี เป็ น ผู้ร่ ว มงานที่ดีเลิศ และนามธรรมได้แ ก่
คาชมเชยจากผูบ้ ริหาร
4. ปั จจัยด้านการออกแบบงานและการทางาน (Job design and work) ปั จจัยในการ
ทางานทีส่ ่งผลให้เกิดการคงอยู่ในงาน ได้แก่
4.1 ความยืดหยุ่นในการทางาน (Work flexibility) ความยืดหยุ่นของตารางเวลา
ในการปฏิบตั งิ าน นโยบายและวิธกี ารทางานมีความสาคัญต่อการคงอยู่ของบุคคลดังนัน้ วิธหี นึ่ง
ทีจ่ ะรักษาบุคลากรไว้ในงานได้ คือ การติดตามตรวจสอบและปรับเปลี่ยนปริมาณงานให้เหมาะสม
รวมถึงการจัดให้มตี ารางการทางานแบบเลือกได้หรือลดวันทางานต่อสัปดาห์
4.2 ความสมดุลของชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว (Work/Life balancing) การมี
ความยืดหยุ่นของงานจะมีผลดีต่อชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัวให้ประสานกันไปได้ดี องค์การ
สามารถจัดการทางานที่จะช่วยให้เกิดความสมดุลของชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว ได้แก่
การมีตารางเวลาในการปฏิบตั งิ านทีย่ ดื หยุ่น การแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบในการทางาน นโยบายใน
การลาป่ วย ผูช้ ว่ ยในการดูแลเด็กและผูส้ ูงอายุ ซึ่งการจัดการทางานที่จะช่วยให้เกิดความสมดุล
ของชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัวขององค์ก ารต่อบุค ลากร เพื่อแสดงให้บุค ลากรทราบว่า
องค์การเข้าใจยอมรับ และเข้าใจการจัดสมดุลของงานและชีวติ ส่วนตัว
5. ปั จจัยด้านสัมพันธภาพของบุคลากร (Employee relationship) องค์การต้องมีนโยบาย
เกีย่ วกับบุคลากรอย่างเหมาะสม มีความยุตธิ รรมของการจัดการทางวินัย มีการมอบหมายงาน
การนิเทศงาน การให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การไม่แบ่งแยกปฏิบตั กิ บั บุคลากรผูบ้ งั คับบัญชา
สร้างความสัมพันธ์ท างบวกกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ความยุตธิ รรม ให้ผลป้ อนกลับในการทางาน
ทีด่ ี ยอมรับผลงาน และสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาชีพของบุคลากร
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2559) กล่าวถึง การคงอยู่ในงานว่า ประกอบด้วยปั จจัย 4 ด้าน
คือ
1. ปั จจัยด้านบุคลากร ได้แก่ โอกาสที่ได้ไปทางานที่ อ่นื การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงานระดับการศึกษา และภาระครอบครัว
2. ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ คุณ ลักษณะในการปฏิบตั ิงานการมีส่วนร่วมในการท างาน
เครื่องมือในการทางานและการติดต่อสื่อสาร
3. ปั จจัยด้านองค์การ ได้แก่ ค่าตอบแทน ได้รบั ความยุตธิ รรมโอกาสก้าวหน้ า และ
เลื่อนตาแหน่งเป็ นวิชาชีพอิสระ
4. ปั จจัยด้านผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ มีแรงจูงใจและรูปแบบการบริหารของผูน้ า อานาจ
อิทธิพล และแบบของภาวะผูน้ า
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กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ (2560) ได้ศกึ ษาวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปั จจัยที่สร้างให้
เกิดการคงอยู่ในงานจากผูบ้ ริหารทางการพยาบาล พบว่า ปั จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการคงอยู่ใน
งาน ได้แก่
1. ให้ค วามสาคัญ กับบุ ค ลากร เข้าใจความต้องการพื้น ฐานของบุ ค คล รับ ฟั งความ
คิดเห็นตอบสนองและสนับสนุนให้ความยอมรับ
2. สร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริง บุคลากรแต่ละคนต้องการที่มคี วามสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
หรือผูบ้ งั คับบัญชาดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาควรทีจ่ ะรูจ้ กั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างความผูกพันสังคมใน
ทีท่ างาน ความสนุกสนานในการทางาน
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒ นาทัง้ ส่วนบุคคลและความก้าวหน้ าในวิชาชีพ
กาหนดมาตรฐานการทางานแจ้งให้ทราบความคาดหวังให้ชดั เจนสอนและแนะนาเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ี ประเมินผลตามผลงาน ส่งเสริมสนับสนุนการทางาน
4. ให้ความสาคัญกับผลของงาน โดยส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา สนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั งิ าน
5. ผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากรมีการสื่อสารที่ดตี ่อกัน ตรงไปตรงมา นิเทศงานและร่วม
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร
ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532, หน้า 10) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กรว่า
การแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่ต่อเนื่องในการทางานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงลาออกที่
จากองค์กร
โสภา ทรัพย์มากอุดม (2533) ให้ความหมายเกีย่ วกับความผูกพันว่า ความจงรักภักดีท่ี
มีต่อองค์กร การยอมรับเป้ าหมายขององค์กรและการประเมินองค์กรในทางทีด่ ี
ประภาพร เหลืองช่วยโชค (2539, หน้า 12) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กรว่า การทีส่ มาชิกมีความต้องการปฏิบตั งิ านกับองค์กรต่อไป มีความตัง้ ใจและเต็มใจที่จะ
ทางานเพื่อองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ
สวนีย์ แก้วมณี (2549) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กรว่า ระดับคามัน่
สัญญาและการมีส่วนร่วมของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กรซึ่งเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งการความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้าและพนักงาน
วิลาวรรณ รพีพศิ าล (2549) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรว่า การสร้าง
ความรูส้ กึ ให้บุคลากรเห็นคุณค่ามีความตระหนักในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นใน
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งานที่ได้รบั มอบหมาย มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ทุ่มเทในการทางาน สร้างความผูกพันและ
ความสาเร็จในองค์กร
ศุภวรรณ หลาผาสุก (2550) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรว่า ความ
ผูกพันต่อองค์กรเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็ นสมาชิกทีม่ คี วามรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดี่ยวกับองค์กร
โดยแสดงออกมาในรูปแบบของความศรัทธาความเต็มใจพลังกายและพลังใจในการทางาน
Steers (1991 อ้างใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน , 2555, หน้ า 27) ได้ให้ค วามหมายของคาว่า
ความผูกพันต่อองค์กรว่า “เป็ นการแสดงออกของสมาชิกในองค์กรที่มคี วามสัมพันธ์และมีความ
เกีย่ วข้องกับองค์กร ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ความเชือ่ มันและยอมรั
่
บในเป้ าหมาย และค่านิยม
ขององค์กรความเต็มใจทีจ่ ะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร และความต้องการทีจ่ ะเป็ น
สมาชิกขององค์กรต่อไป” ในขณะเดียวกัน Neal และ Northcraft (1991 อ้างใน ปกรณ์ ลิม้ โยธิน,
2555, หน้า27) ได้อธิบายคาว่า “ความผูกพันต่อองค์กรว่าหมายถึงพลังของความสัม พันธ์ทเ่ี ป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรนี้ประกอบไปด้วยปั จจัย 3 ปั จจัยคือ ความเชื่อมัน่
ต่อค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเททางาน และความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะต้อง
การเป็ นสมาชิกขององค์กร” ซึ่งสอดคล้องกับคานิยามที่ Steers ได้ให้ไว้ในข้างต้น
จารุนนั ท์ อิทธิอาวัชกุล (2553) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็ น
ความเต็มใจของบุคลากรทีจ่ ะรักษาสมาชิกให้อยู่ในองค์กรต่อไป รวมไปถึงทัศนคติท่เี ป็ นไปใน
ทางบวกต่อองค์กร
พิชติ เทพวรรณ์ (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรว่า การอุทิศ
ตนในการทางานของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทางานและเกิดความจงรักภักดี
และศรัทธาทีม่ ตี ่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
นิตนิ ัย หมีสะอาด (2556, หน้า 28) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรว่า
เป็ นความรู้สึกของพนัก งานที่แ สดงเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดียวกับ องค์ก รที่ท างานอยู่ เต็มใจอุ ทิศ
แรงกายและแรงใจเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายทีอ่ งค์กรตัง้ ไว้
จากการศึกษาสรุป ได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ
องค์กรเป็ นอย่างมากเพราะจะทาให้องค์กรได้บุค ลากรที่มีคุณค่า ความเสียสละ ความทุ่ มเท
แรงกายแรงใจในการทางานให้อ งค์กรอย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ ก็ข้นึ อยู่ กบั องค์กรในการผลัก ดัน ให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้มากน้อยเพียงใด
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
Allen & Meyer (1990, pp.1-18) แบ่งลักษณะความผูกพันออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความผูกพันด้านจิตใจหรือ ด้านทัศนคติ หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึน้ กับองค์กร
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เป็ นความผูกพันที่พนักงานพึงมีต่อลักษณะงานทีป่ ฏิบตั มิ คี วาม
ท้าทาย ความสามารถ และมีความน่าสนใจ องค์กรให้อสิ ระในการคิด การตัดสินใจในการทางาน

14
ตลอดจนมี โครงสร้างองค์กรที่ชดั เจนและทาให้พนักงานมีความรู้สกึ และปรารถนาที่จะอยู่ใน
องค์กรต่อไป
2. ความผูกพันด้านการคงอยู่ หมายถึง ความผูกพันทีเ่ กิดจากการจ่ายค่าตอบแทนทัง้
ในรูป ของตัวเงินและไม่ เป็ น ตัวเงิน เพื่อ เป็ น การแลกเปลี่ยนกับ การที่พ นักงานท างานให้ก ับ
องค์กรด้วยความเต็มใจและลงทุนลงแรงไปทาให้พนักงานรูส้ กึ ว่าพวกเขามีความจาเป็ นทีต่ อ้ งอยู่
ในองค์กรต่อไป
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความผูกพันทีเ่ กิดขึน้ ตามค่านิยมทางสังคม
หรือค่านิยมทางองค์กร เมื่อบุคคลรู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร บุคคลย่อมจะต้องมีความ
ทุ่มเทใน การปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
ประสบการณ์ การท างานของแต่ละบุค คล โดยเริ่ ม จากครอบครัววัฒ นธรรมขององค์กร และ
ปลูกฝั งให้พนักงานรูส้ กึ ว่าควรทีจ่ ะอยู่ในองค์กรต่อไป
Kanter (1968) ได้กล่าวถึงความผูกพันว่ามี 3 รูปแบบ คือ
1. ความผูกพันแบบคงอยู่เสมอ (Continuance commitment) หมายถึง บุคคลมีความ
เสียสละให้กบั องค์กรจนคิดว่าเป็ นการยากทีจ่ ะสามารถละทิง้ องค์กรไปได้
2. ความผูกพันแบบยึดติด (Cohesion commitment) หมายถึง ความผูกพันที่ทาให้
บุคคลยึดติดกับองค์กรโดยการใช้เทคนิคการสร้างเกียรติภูมเิ พื่อให้บุคคลยึดติดกับสิ่ งนัน้ เช่น
ตาแหน่งหรือ ความก้าวหน้า
3. ความผูกพันแบบควบคุม (Control commitment) หมายถึง การที่บุค คลยึดติดกับ
วัฒนธรรม ขององค์กรซึ่งเป็ นการบังคับให้บุคคลทาตามองค์กร
Porter and other (1974 อ้างถึงใน รุจี อุศลิ ป์ ศักดิ ์, 2546) ได้กล่าวว่าความผูกพันหรือ
ความสัมพันธ์ทส่ี มาชิกมีต่อองค์กร สามารถแสดงออกทางพฤติกรรม ดังนี้
1. ความเชื่อมันและการยอมรั
่
บเป้ าหมายขององค์กรรวมไปจนถึงค่านิยมต่างๆ ของ
องค์กรเป็ นลักษณะทัศนะคติและความเชื่อของพนักงานที่มตี ่อองค์กรมีการยอบรับนับถือและ
พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร
2. ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์กร พนักงานพร้อมทีจ่ ะทางานเพื่อ
องค์กร อย่างเต็มความสามารถช่วยกันแก้ไขปั ญหาให้ก ับองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร มีความเสียสละและอุทศิ ตนให้กบั องค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงเป็ นสมาชิกขององค์กร พนักงานมีค วาม
จงรักภักดีต่อองค์กร มีความภาคภูมใิ จในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีความปรารถนาทีจ่ ะ
ยังคงเป็ นสมาชิกขององค์กต่อไป
อนันต์ชยั คงจันทร์ (2529 อ้างใน นลินี สุวรรณโชติ, 2557, หน้า 101) กล่าวถึง ปั จจัยที่
มีผลหรือความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร หรือทีเ่ รียกว่า Antecedents of organizational
commitment ว่า แบ่งออกเป็ น 4 พวกใหญ่ๆ คือ
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1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในการทางาน (ถาวรหรือชัวคราว)
่
ระดับการศึกษา
2. คุณลักษณะเกีย่ วกับงาน ได้แก่ ขอบเขตของงาน ความท้าทายของงาน ความเข้าใจ
ในหน้าที่ หรือบทบาทในการทางาน ความพอใจในการทางาน
3. คุณลักษณะที่เกีย่ วกับองค์กร ได้แก่ การกระจายอานาจในองค์กร ความสาคัญของ
หน้าทีข่ องตน ความชัดเจนของกฎข้อบังคับ ขันตอนต่
้
างๆ ในการทางาน ความเป็ นเจ้าของกิจการ
สมาชิกในองค์กรได้ร่วมในการตัดสินใจ
4. ประสบการณ์จากการทางาน ได้แก่ ความรูส้ กึ ไว้วางใจเชือ่ ถือที่สมาชิกมีต่อองค์กร
การนึกถึงองค์กรหรือการที่องค์กรให้ความสาคัญต่อสมาชิก ความคาดหวัง ทัศนคติของเพื่อน
ร่วมงานความรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ค่าตอบแทนด้วยความยุตธิ รรม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
วิศษิ ฐศักดิ ์ เศวตนั น ท์ (2543) ท าการศึกษา “ความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งาน
ธนาคารออมสิน: ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ ” ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน
ในสานักงานใหญ่ มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูงส่วนลักษณะงานได้แก่ ตัวแปรด้าน
ความอิสระในการทางาน ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจในกระบวนการทางาน งานที่ม ี
โอกาสปฏิสมั พันธ์ก ับผู้อ่นื ผลป้ อนกลับ ของงานความคาดหวังในโอกาสความก้าวหน้ าส่ว น
ประสบการณ์ในการทางานได้แก่ ตัวแปรความมันคงและน่
่
าเชือ่ ถือขององค์การ ความคาดหวังที่
จะได้รบั การตอบสนองจากองค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและ
องค์การพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร
ณรงค์ แย้มชืน่ (2546) ทาการศึกษา “ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ องค์การ:
ศึกษากรณี พนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)” ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับต่าและจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงานพบตัวแปรย่อยทีม่ ี
ความสัมพันธ์คอื ด้านลักษณะ งานและปริมาณงานความก้าวหน้าในการทางานนโยบายและการ
บริหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ .05
มัณฑนา ตุลยนิษกะ (2552) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากร กรณีศกึ ษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาเอก
ปฏิบตั งิ าน เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายงานวิชาการภาควิชาเคมีและระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ต่ากว่า 10 ปี ลักษณะของงานปฏิบตั ขิ องกลุ่มตัวอย่างด้านความท้าทายของงานด้านความมีอสิ ระ
ในการทางาน และด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารอยู่ในระดับมากประสบการณ์จากการทางาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึ่งพิงได้ของ
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องค์การและด้านความสาคัญของตนต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลางความผูกพันต่อองค์การ
จาแนกเป็ นด้านความเชือ่ มันและยอมรั
่
บเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การด้านความเต็มใจทีจ่ ะ
ปฏิบตั ิงานเพื่อองค์การและด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การอยู่ใน
ระดับมาก การทดสอบ สมมติฐานพบว่าเพศไม่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับความผูกพัน ต่อองค์ก าร
โดยรวมส่วนปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ อายุระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ระดับการศึกษา ฝ่ ายที่ปฏิบตั งิ าน
ความท้าทายของงาน ความมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ าน การมีส่วนรวมในการบริหารความสาคัญ
ของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การและทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กนั
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.01
ขนิษฐา นิ่มแก้ว (2554) ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมในองค์กร ความผูกพันของ
บุคลากรในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านกลุ่มงาน และรายได้ มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 ปั จจัยสภาพแวดล้อมกับความผูกพันใน
องค์กรทัง้ ความผูกพันต่อเนื่องและความผูกพันเชิงค่านิยม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่ความสัมพันธ์ก ับความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศกึ ษา บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ จาการศึกษาพบว่าปั จจัย
ส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความผูกพันที่มตี ่อองค์การ ปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับลักษณะงาน
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีอิสระในการทางาน ด้านความมีส่วนร่วมในการทางาน ด้านความ
คาดหวังในโอกาสก้าวหน้า พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
อารีวรรณ ลีทพั ไทย (2554) ปั จจัยที่มีผลตอความผูกพันด้านการคงอยู่ของพนักงาน
บริษทั ภัทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริษทั ภัทรประกันภัย จากัด
(มหาชน) มีความพึงพอใจในงาน โดยรวม วัฒนธรรมองค์การโดยรวม พฤติกรรมการเป็ นพนักงาน
ที่ดีข ององค์ก ารโดยรวม และความผูก พัน ด้า นการคงอยู่ ในระดับ สูง ความพึงพอใจในงาน
วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดขี ององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันของการคงอยู่ของพนักงาน บริษทั ภัทรประกันภัย จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 พฤติกรรมการเป็ นพนักงานทีด่ ขี ององค์การด้านการอุตสาหะอดทนอดกลัน้
ความพึงพอใจในงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านโอกาสก้าวหน้า สามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
ผูกพันด้านการคงอยู่ของพนักงานบริษทั ภัทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รอ้ ยละ 14.0 อย่าง
มีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .001 สรุป ผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ ค ือ ปั จ จัย ที่ท าให้พ นัก งานบริษัท
ภัทรประกันภัย จากัด (มหาชน) คงอยู่กบั องค์การได้นานทีส่ ุดคือ ความอุตสาหะอดทนอดกลัน้
ของพนักงาน ค่าตอบแทน และโอกาส ก้าวหน้าของพนักงานทีไ่ ด้รบั จากองค์การ
พงษ์เทพ เงาะด่วน (2555) ได้ทาการค้นคว้าอิสระเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ
การทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) ผลการค้นคว้าพบว่า ระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงาน
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ด้านผลตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ความก้าวหน้าและความมันคงในสายงาน
่
ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่คุณภาพชีวติ การทางานด้านการทางานร่วมกันหรือบูรณาการ
ทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ด้านอื่นๆ และด้านความความเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับที่มาก สาหรับความผูกพันของพนักงานในองค์กรด้านความเต็ม
ใจที่จะทุ่มเทด้านความปรารถนา และด้านความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับที่มากเช่นเดียวกันและใน
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ทาการค้นคว้านี้ คุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่าโดยรวมแล้วเจ้าหน้าทีส่ ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความ
ผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการ
ปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในสถาบันความท้าทายในการทางาน ความก้าวหน้าใน
การทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทางาน ลักษณะการทางานเป็ นทีม เงินเดือน
และสวัสดิการ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของบุค ลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความสัมพันธ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชา
ความรูส้ กึ ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การความรูส้ กึ ว่าองค์การเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้
ธัญธิภา แก้วแสง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยรวมอยู่ในระดับสูง ระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสหกรณ์โคนม
หนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยรวมอยู่ในระดับสูง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่าโดยรวมความผูกพันต่อองค์กรกับ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
ความหมายของแรงจูงใจ
ศิรพิ ร โอฬารธรรมรัตน์ (2546 หน้า 7) ได้ให้ค วามหมายแรงจูงใจว่า ความพยายาม
ใดๆ ที่เป็ นแรงผลักดันกระตุน้ หรือโน้มนาว เพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาตาม
ทิศทางที่กาหนดไว้ดว้ ยความร่วมมืออย่างยินดีและเต็มใจ ทัง้ นี้เพื่อที่จะนามาซึ่งการทางานที่มี
ประสิทธิภาพให้กบั องค์กรเพิม่ มากขึน้
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ดวงพร หุตะเสวี (2544 หน้า 15) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็ นสภาวะ
ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเกิดจากสิ่งที่อยู่ภ ายใน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย ทีว่ างไว้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2549 หน้า 172) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า การที่ผนู้ าจะ
ใช้ปัจจัยภายนอกหรือปั จจัยภายในของแต่ละบุคคลมาใช้ในการกระตุน้ ให้พนักงานใช้ศกั ยภาพที่
ตนมีอยู่ในการทางานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ปั จจัยภายนอกได้แก่สงิ่ ต่างๆ ที่
จะเป็ นสิง่ กระตุ้น (Stimulus) จากภายนอก (Extrinsic) ทาให้บุคคลพึงพอใจและนาความสามารถ
ของตนออกมาใช้ในการทางาน
วิรชั สงวนวงศ์วาน (2551) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็ นกระบวนการที่ความ
พยายามของบุคคลได้รบั การกระตุน้ (Energized) ชีน้ า (Directed) และรักษาให้คงอยู่ (Sustained)
จนกระทังงานขององค์
่
การบรรลุเป้ าหมาย
Robbins (2003 อ้ างถึงใน สุ พ านี สฤษฎ์ ว านิ ช , 2552 หน้ า 154) กล่ า วว่า แรงจู งใจ
หมายถึง แรงกระตุน้ ความพยายามอยางแรงกล้า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและเกิดทิศทางในการทา
บางสิง่ บางอย่าง ด้วยความสมัครใจ เต็มใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้ าหมายที่ต้องการ โดยเป็ นความ
เต็มใจทีจ่ ะทาและพยายามให้มากขึน้ เพื่อบรรลุเป้ าหมายนัน้
สุพ านี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้ า 156) กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางานเป็ นสิง่ ที่สาคัญ
มาก เพราะแจงจูงใจทาให้เกิดการกระทาคือพนักงานมีความอยากทีจ่ ะทางาน มีความตัง้ อกตัง้ ใจ
ในการทางาน ทุ่มเท และใช้พยายามในการทางานให้มคี ุณภาพมากขึน้ ดารงตนเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ สร้างสรรค์และพัฒนางานและองค์การ ตลอดจนคงอยู่กบั องค์การอย่างยาวนาน แต่
ถ้าคนขาดแรงจูงใจในการทางาน คนคนนัน้ ก็จะเฉื่อยชา ขาดความตัง้ ใจ ขาดความเอาใจใส่ใน
การทางาน สักแต่ทางานออกมาให้เสร็จพ้นๆ ตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพต่ า หรือ
สร้างความเสียหายให้เกิดขึน้ กับองค์การ
ลักษณะของแรงจูงใจ
แรงจูงใจของมนุษย์มมี ากมายหลายอย่าง เราจูงใจให้มกี ารกระทาหรือพฤติกรรมหลาย
รูปแบบ เพื่อหาน้ าและอาหารมาดื่มกินสนองความต้องการของร่างกาย แต่ยงั มีความต้องการ
มากกว่านัน้ เช่น ต้องการความสาเร็จ ต้องการเงิน คาชมเชย อานาจ และในฐานะที่เป็ น สัตว์
สังคมต้องการมีอารมณ์ผูกพันและอยู่รวมกลุ่มกับผูอ้ ่นื แรงจูงใจ จึงเกิดขึน้ ได้จากปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอก
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็ นสิง่ ผลักดันจากภายในตัว
บุคคล ซึ่งอาจจะเป็ นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตัง้ ใจ การมองเห็นคุณค่ า ความพอใจ
ความต้องการ ฯลฯ
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2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิง่ ผลักดันภายนอก
ตัวบุคคลทีม่ ากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็ นการได้รบั รางวัล เกียรติยศ ชือ่ เสียง คาชมและ
การได้รบั การยอบรับยกย่อง
แรงจูงใจในการมาปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัวไป
่ มาจากแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ซึ่งแต่ละคนจะมีแรงจูงใจต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรือสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งบางคนมีความ
ต้องการเป็ น แรงผลักดัน เช่น ต้อ งการการยอมรับ นับ ถือ จากผู้อ่ืนได้รบั ความสาเร็จ ในชีว ิต
ครอบครัว ต้องการความก้าวหน้าทางสังคม หรือสนใจในลักษณะของงานและต้ องการช่วยเหลือ
สังคมให้ปกติสุข
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจในองค์การมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 3 ส่วน คือ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552:
หน้า 156)
1. ปั จจัยส่วนบุคคล หมายถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) ใน
เรื่องต่างๆ เช่น บุคลิก ภาพ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถในการรับรู้และความ
คาดหวังต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จะมีผลต่อ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป
2. ปั จจัยในเรื่องงาน เช่น อาชีพงานทีแ่ ตกต่างกัน หรือคุณลักษณะและธรรมชาติของ
งานที่แตกต่างกันในด้านความท้าทาย ความน่าสนใจ ความรูส้ กึ ทีจ่ ะได้ประสบความสาเร็จจาก
งานเหล่านี้ จะทาให้งานนัน้ มีผลต่อการจูงใจต่างกัน
3. ปั จจัยต่างๆ ขององค์การ เช่น โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมขององค์การ บรรทัดฐาน
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ จะมีผลต่อบรรยากาศและโอกาสของพนักงานจึงทาให้พนักงาน
มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันออกไป
Herzberg (1959) ได้สรุปปั จจัย แรงจูงใจ 2 ประการดังนี้ (นวะรัตน์ พึ่งโพธิ ์สภ, 2552,
หน้า 20-21)
1. ปั จ จัย จู งใจ (Motivation factors) เป็ น ปั จจัย ที่จู งใจให้ ม นุ ษ ย์ท างานมากขึ้น เป็ น
ตัวการทีส่ ร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่
1.1 ความสาเร็จในหน้าที่ หมายถึง การที่คนทางานได้เสร็จสิน้ และประสบผลสาเร็จ
อย่างดีและเมื่องานประสบผลสาเร็จจึงเกิดความรูส้ กึ พอใจและปลาบปลืม้ ในผลสาเร็จของงานนัน้
1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รบั การยอมรับนับถือจากเพื่อนจากผู้ทข่ี อ
คาปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้จะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย
1.3 ลักษณะของงานที่น่า สนใจ หมายถึง งานที่น่าสนใจ หรือเป็ นงานที่สามารถ
ทาตัง้ แต่ตน้ จนจบได้โดยลาพัง
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1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้รบั ผิดชอบและมีอานาจในงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบอย่างเต็มที่
1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รบั เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งให้สูงขึน้
1.6 การเจริญเติบโต หมายถึง โอกาสที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เลื่อนตาแหน่ งและ
ได้รบั ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2. ปั จจัยค้าจุน (hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการ
ปฏิบตั งิ าน ได้แก่
2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขัน้ เงินเดือนเป็ นที่น่าพอใจของ
บุคคลในหน่วยงาน
2.2 ความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา หมายถึง การติด ต่ อ ระหว่า งบุ ค คลกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีแ่ สดงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและสามารถทางานร่วมกันเข้าใจซึ่งกันและกัน
2.3 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อน
ร่วมงานทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันความสามารถทางานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน
2.4 ผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนที่ยุตธิ รรม และผลประโยชน์ ท่ี
เหมาะสมจะทาให้เกิดความรูส้ กึ พอใจในงาน
2.5 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การบริหารงานขององค์การและการติดต่อ
สื่อสารในองค์การ
2.6 สภาพการทางานและความมันคง
่ หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น
แสง เสียง ชัวโมงการท
่
างาน และความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อความมันคงในงานความยั
่
งยื
่ นของ
อาชีพ หรือความมันคงในองค์
่
การ
2.7 สภาพชีวติ ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สกึ ดีหรือไม่ดอี นั เป็ นผลที่ได้รบั จากงาน
ของเขา
ทฤษฎีล าดับ ขัน้ ความต้อ งการของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs theory)
(อ้างใน ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558, หน้า 39-40) กาหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว์ (Abraham
Maslow) เป็ นทฤษฎีการจูงใจที่มกี ารกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย มาสโลว์ มองว่า ความต้องการ
ของมนุษย์มลี กั ษณะเป็ นลาดับขัน้ จากระดับต่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับ
หนึ่งได้รบั การตอบสนองแล้วมนุ ษย์กจ็ ะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึน้ ต่อไปซึ่งลาดับขั ้น
ความต้องการของมาสโลว์ มีดงั นี้
1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการขัน้ พื้นฐานของ
มนุ ษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มทีอ่ ยู่อาศัย ยา รักษาโรค อากาศ น้ า ดื่ม การ
พักผ่อน เป็ นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย และมันคง
่ (Security or safety needs) เมื่อ มนุ ษ ย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุ ษย์กจ็ ะเพิม่ ความต้องการในระดับที่
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สูงขึน้ ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ความต้องการความมันคง
่
ในชีวติ และหน้าทีก่ ารงาน
3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or
Acceptance Needs) เป็ นความต้องการที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม เป็ นธรรมชาติ อย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รบั ซึ่งความรัก ความต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่ คณะ
ความต้องการได้รบั การยอมรับ ความต้องการได้รบั ความชืน่ ชมจากผูอ้ ่นื เป็ นต้น
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภู มใิ จในตนเอง เป็ น
ความต้องการการได้รบั การยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รบั ความ
เคารพ นับถือ ความต้องการมีความรูค้ วามสามารถ เป็ นต้น
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวติ (Self-actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทาทุกสิง่ ทุกอย่างได้สาเร็จ ความต้องการทาทุกอย่างเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็ นต้น
การศึกษาสรุปได้วา่ แรงจูงใจเป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ มาจากแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการจูงใจที่
ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจทีด่ นี นั ้ จะช่วยในการปรับปรุงขวัญ และกาลังใจเพื่อสร้างสัมพันธ์อนั
ดีในการทางาน สร้างความพึงพอใจในงานทีท่ า เพื่อให้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้เกิดความรูส้ กึ
รักองค์กรและอยากอยู่ในองค์กรนัน้ ๆ ต่อไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
กวี แย้มกลีบ (2550) ทาการศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัท ทาคาชิ
โคราช (1995) จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พนักงาน บริษัท ทาคาชิ โคราช (1995) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 302 คน
จากการสุ่ม ตัวอย่ างโดยสุ่มจากตัวเลขรหัสประจาตัวพนัก งานของบริษัท ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ .05 และ ปั จจัยค้าจุน ได้แก่
ด้านนโยบายการบริหาร ด้านนิ เทศและรายได้ ด้านความสัมพันธ์ และด้านสภาพแวดล้อม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ สองปั จจัยอยู่ในระดับปานกลาง
จิรายุส จีนช้าง (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลราษฎร์บู รณะ โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ จาแนกตามคุณลักษณะ
ส่วน บุคคลของข้าราชการตารวจ โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน
เครื่องมือ ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเปอร์เซ็นแบบสอบถาม มีค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .9560
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test,
Oneway ANOVA และ เปรีย บเทียบรายคู่ ด้วยวิธีเชฟเฟ ผลการศึก ษาพบว่า 1. ข้าราชการ
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ตารวจที่เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ างส่ วนใหญ่ มีอ ายุ 31-40 ปี ร้อ ยละ 37.1 ส าเร็จการศึก ษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 45.7 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ใน ฝ่ ายป้ องกันปราบปรามร้อยละ 54.3 และมีระดับชัน้
การปฏิบตั งิ านอยู่ในชัน้ ประทวนร้อยละ 90 2. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจนครบาลราษฎร์บูรณะในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านระดับมากด้านการเจริญเติบโต และรองลงมามีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านระดับปาน
กลางด้านความสัมพันธ์ และด้านการดารงชีวติ ตามลาดับ 3. การทดสอบสมมติฐานพบว่า
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ .05 ส่วนข้าราชการ
ตารวจทีม่ อี ายุ ฝ่ ายที่ปฏิบตั งิ าน ระดับชัน้ การปฏิบตั งิ านต่างกันมีแรงจูงใจ ในการปฏิบตั งิ านใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อ้อมอารีย์ ยี่วาศรี (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ปกครองที่ทาการปกครองอาเภอ ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ ประการแรก
เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ ประการที่สองเพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจ และประการที่สามเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะการเพิม่ แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ ข้าราชการปกครอง จานวน 136 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ใี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test,
F-test (One-way ANOVA) และ เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย รายคู่ ด้ วยวิธี LSD (Least Significant
Difference) ผลการวิจยั พบว่า 1. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการปกครองที่ทาการ
ปกครองอาเภอในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ การปกครองบังคับบัญชา ความสาเร็จของงาน และลักษณะ
ของงาน 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการปกครองทีท่ าการปกครอง
อ าเภอในเขตจัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่มีร ะดับ การศึก ษา และประสบการณ์ ท างานแตกต่ า งกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3. แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอตั ราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ณิชชา วิรกิ ุลเจริญ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั ยูนิแอร์คอร์ปอเรชัน่ จากัด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษัท ยูนิแอร์คอร์ปอเรชัน่ จากัด ผลที่ได้รบั จาก
การศึก ษาในครัง้ นี้ ผู้บ ริห ารสามารถน าไปใช้เป็ น แนวทางในการเสริม สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบ ัติงานของพนักงาน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการศึก ษา ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นพนักงานบริษทั ยูนิแอร์คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวน 50 คน จากการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศ ชาย อายุ 36 ปี ขน้ึ ไป ตาแหน่งงาน เป็ นพนักงานระดับ
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ปฏิบตั กิ าร วุฒกิ ารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้ประจาต่อเดือน 15,001-20,000 บาท/เดือน
และมีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 10-15 ปี ขน้ึ ไป ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานในระดับมากได้แก่ด้านลักษณะงานคือการมีโอกาสได้ใช้ความสามารถพิเศษเพื่อให้
การทางานประสบผลสาเร็จและลักษณะของงานที่ทาอยู่ในปั จจุบนั ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา
ระดับปานกลางได้แก่ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานและด้านผลตอบแทน
อุมาภรณ์ บุตรน้ าเพ็ชร (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จากัด สานักงานใหญ่ และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานบริษทั ไปรษณีย์ ไทย จากัด สานักงานใหญ่ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด สานักงาน
ใหญ่ จานวน 326 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่
(Taro Yamane) และ ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภู มิ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 6
สายงาน และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธจี บั ฉลากตามบัญชีรายชื่อของพนักงาน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม และสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทดสอบ T และทดสอบ F วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) แล้วทดสอบเป็ นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจยั
พบว่า 1. พนั ก งานมีแรงจู ง ใจในการท างานในภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย 3.46
2. พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด สานักงานใหญ่ ท่มี ีอายุระดับ การศึกษา สถานภาพ
ภูมลิ าเนา รายได้ประสบการณ์การทางาน และสายงานที่สงั กัดต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ส่วนเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานไม่
แตกต่างกัน
รัชนีพร ไชยมิง่ (2557) ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การคงอยู่ในงานของอาจารย์วฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยการพยาบาลสัง กัดสถาบัน
พระบรมราชนกกระทรวงสาธารณะสุขมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการคงอยู่และพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์
วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์วฒ
ุ ปิ ริญญาเอกหรือกาลังศึกษาปริญญา
เอก จานวน 210 คนที่อยู่ในสังกัดสถาบัน พระมหาชนก 30 แห่ งทัวประเทศ
่
การจัดท าแผน
กลยุทธ์ใช้ผทู้ รงคุณวุฒผิ เู้ ชีย่ วชาญ จานวน 13 คน เครื่องมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัย
ที่ผลต่อ แรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์ และการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่สาคัญ ที่ มีค วาม
แรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์ จากผลการวิจยั พบว่า 1. องค์ประกอบและปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อแรงจูงใจในการคงอยู่ในงานของอาจารย์ระดับปริญญาเอกมีทงั ้ หมด 7 องค์ประกอบ 60 ตัวแปร
เรียงลาดับจากค่าผลรวมความแปรปรวนจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านการนาองค์กรของ
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ผูบ้ ริหาร ปั จจัยด้านผลตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในการทางาน ปั จจัยด้านนโยบายการ
บริห ารขององค์ก ร ปั จจัย ด้านลัก ษณะงานและการท างาน ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อ การทางาน ปั จจัยด้านสิง่ อานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดารงชีวติ และ
ปั จจัยด้านทัก ษะการทางานและสัม พัน ธภาพกับ ผู้ร่ว มงาน โดยมีค่าความแปรปรวนร้อยละ
74.010 คือ 2. กลยุท ธ์เพื่อ เสริมสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ของอาจารย์ระดับ ปริญ ญาเอก มี
ทัง้ หมด 11 กลยุทธ์ 42 แนวทางปฏิบตั ใิ ช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และใช้ตารางเมตทริกซ์
หลังจากนัน้ ก็ทาการสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมให้สอดคล้องร้อยละ 60 ขึน้ ไปแสดงว่า
ข้อความนัน้ เป็ นฉันทามติ
ประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน กรณีศกึ ษา
บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาปั จจัยด้านองค์กรพบว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านในส่วนของปั จจัยค้าจุน และปั จจัยจูงใจ โดยรวมทัง้ 13 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 3 ด้านประกอบด้วย
ด้านความสุขในการทางาน ด้านความคิดริเริม่

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สุรยี ์ ท้าวคาลือ (2549) ทาการศึกษาเรื่องปั จจัยคัดสรรที่ทานายความตัง้ ใจที่จะอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยกับความ
ตัง้ ใจที่จะคงอยู่ ในงานความพึงพอใจในงาน คือ ค่ าตอบแทน ความเป็ น อิสระ ลัก ษณะงาน
นโยบายองค์การสถานภาพวิชาชีพ และการมีปฏิสมั พันธ์ในหน่ วยงาน การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของหัวหน้างาน ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือโรงพยาบาล 41 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ความตัง้ ใจทีจ่ ะคงอยู่ในงานของวิชาชีพ
อยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างสูง ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัง้ ป้ าหมาย การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ขององค์กร มีความสัมพันธ์
กันทางบวกกับความตัง้ ใจในการคงอยู่ในงานอย่างมี นัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05
บงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย (2553) ทาการศึกษา เรื่อง ปั จจัยท านายการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไปในโรงพยาบาล
ศูนย์ จานวน 376 คน เป็ นพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วยข้าราชการพนักงานของรัฐและพยาบาล
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อัตราจ้างที่ได้รบั อนุ ญาติ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั ้ 1 เป็ นการสุ่ม
แบบสัดส่วน จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ รายได้และปั จจัย ด้านองค์กร ด้าน
คุณลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย วัฒนธรรมและค่านิยม การบริหารจัดการ และความมันคง
่
ในงาน ด้านลักษณะงานและการทางาน ประกอบด้วย การจัดสรรหาคนให้เหมาะสมกับงาน
ความยืดหยุ่นของเวลาทางานและความสมดุลของชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัวปั จจัยทัง้ 3
ด้านมีความสัมพันธ์กนั ทิศทางบวกกับการคงอยู่ในงาน
สุรพล สุวรรณแสง (2553) ทาการศึกษา เรื่อง ปั จจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่จดั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่ม
ตัวอย่างมีทงั ้ หมด 233 คน แบ่งออกเป็ นผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน 7 คน และครูผสู้ อน 226 คน
ใช้การสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปั จจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบเพศทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการคงอยู่ของครู แต่อายุ และประสบการณ์ ทางานมีผลต่อการ
คงอยู่ของครู ปั ญหาทีพ่ บเกีย่ วกับปั จจัยการคงอยู่ของครู คือ จานวนชัวโมงการสอนต่
่
อสัปดาห์ท่ี
มากเกินไป ไม่มวี นั หยุดระหว่างนักเรียนปิ ดเทอม เงินเดือนและค่าตอบแทน การขึน้ เงินเดือนไม่
มีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนและไม่ก่อให้เกิดความยุตธิ รรม ลัก ษณะงานไม่มีความมันคงและโอกาส
่
การเจริญก้าวหน้า รวมทัง้ ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ
เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ (2555) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลการทางานและการคงอยู่ในงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่การวิจยั
ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจาก
งานของพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ของธนาคารพาณิชย์ไทย เครื่องมือวิจยั คือแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างคือพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ของธนาคารพาณิชย์ไทย จานวน 488 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิตพิ รรณนาเพื่อหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตอิ นุ มานวิเคราะห์ด้วยสมการ
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพื่อพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทัง้ ความเที่ยงตรงและความเชือ่ มัน่ และการวิเคราะห์ ความ
เชือ่ มันเชิ
่ งโครงสร้างเพื่อสรุปสิง่ ทีว่ ดั ได้ตรงตามทฤษฎี ผลการวิจยั พบว่า ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก
จากงานระดับปานกลาง ความพึงพอใจในงานระดับมาก คุณลักษณะของงานระดับปานกลาง
และความผูกพันต่อองค์กรระดับปานกลาง ผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงาน และคุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์กร ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีอทิ ธิ
โดยตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงาน โดยสรุปสาเหตุทพ่ี นักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่มคี วามตัง้ ใจ
ทีจ่ ะลาออกจากงาน เนื่องมาจากขาดความผูกพันต่อองค์กรเป็ นหลักและมีคุณลักษณะของงาน
เป็ นปั จจัยสนับสนุ นการวิจยั ในครัง้ นี้เสนอข้อสรุปเพื่อประโยชน์ในแง่การบริหารจัดการทรัพยากร
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มนุษย์ทเ่ี หมาะสมกับลักษณะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อทาให้
เกิดการคงอยู่กบั ธนาคารไม่ลาออก
วรรณี วิรยิ ะกังสานนท์ (2556) ทาการศึกษาเรื่องปั จจัยที่มผี ลต่อการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ใช้ทฤษฎีความพึงพอใจงาน หรือทฤษฎี 2
ปั จจัยของ Herzberg ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยอนามัย ใช้แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร
เป็ นการประยุกต์แนวคิดของเมเยอร์และอัลเลน ประกอบด้วย 3 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลัก คือ ด้าน ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัด ฐานทางสังคม และการคงอยู่ใ นงาน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพจานวน 100 คน วิธกี ารเก็บตัวอย่างแบบเจาะจงโดยมีขอ้ กาหนด
ว่าต้องทางานบริการ ทางคลินิก มีอายุงานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป จากการวิจยั พบว่า พยาบาล
วิชาชีพ อายุเฉลี่ย 30.98 ปี ประสบการณ์ ทางาน เฉลี่ย 4.83 ปี มีความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงความผูกพันต่อองค์กรความผูกพัน
สามารถทานายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครธนได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
ศรัณ ย์ พิม พ์ท อง (2556) ท าการศึก ษาปั จ จัย เชิงสาเหตุ ท่ีมีอิท ธิพ ลต่ อ การคงอยู่ ใน
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุท่มี อี ทิ ธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ จานวน 596 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขัน้ ตามประเภทของมหาวิทยาลัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดชนิดมาตรประเมินค่าในการวัดเพื่อทดสอบสมมติฐานของโมเดล
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในงาน มีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความผูกพันต่อองค์การ และทัง้ ตัวแปรความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกจากนี้
โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ยงั แสดงให้เห็นด้วยว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทีม่ กี าร
รับรู้ถงึ การสนับสนุ นจากองค์การและแนวทางปฏิบตั ใิ นด้านทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัย
อย่างเหมาะสมมาก จะมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันต่อองค์การมากด้วย ซึ่งส่งผลให้
มีแนวโน้มทีจ่ ะคงอยู่ต่อในองค์การในทีส่ ุด
ธีระวุฒ ิ ตรีประสิทธิ ์ชัย (2557) ปั จจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่
กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า
1) พนักงานที่มีรายได้และประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรักษา
พนักงานให้คงอยูก่ บั องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2) ความผูกพันและความภักดี
มีอทิ ธิพลต่อปั จจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงาน ให้คงอยู่กบั องค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และ 3) คุณภาพชีวติ ในการทางานมีอทิ ธิพลต่อปั จจัยที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่
กับองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในภาพรวม ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั
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องค์กรมากทีส่ ุด 3 ลาดับ ได้แก่ การมีเกณฑ์การให้รางวัลและผลตอบแทนทีช่ ดั เจน และมีความ
เหมาะสมต่อความสามารถในการทางาน รองมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และนโยบายการเลื่อน ต าแหน่ งงานที่ช ดั เจน (และความหวังที่จ ะได้รบั การพิจารณาเลื่ อน
ตาแหน่งงานสูงขึน้ เมื่อผลงานทีท่ าแสดงออกถึงประสิทธิภาพตามลาดับ
นิศาชล ภู มิพ้ืนผล (2559) ปั จจัย ที่มีอิท ธิพ ลต่อการคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศ ึกษา
บริษทั เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จากัด ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมพนักงานบริษทั เดลแมกซ์
แมชินเนอรี่ จากัด เป็ นเพศชาย อายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. ประสบการณ์ ก ารท างาน 10 ปี ขึ้น ไป และมีร ายได้ ต่ อ เดื อ น 10,001-15,000 บาท
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับปานกลาง และการคงอยู่ในงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุและสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ในงานของ
พนักงานที่แตกต่างกันความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อการคงอยู่ในงาน
ของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และ ความพึงพอใจใน งานโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ในด้านนโยบายและการบริหาร
ของบริษทั ด้านความมันคงของบริ
่
ษทั ด้านเงินเดือนและสวัสดิการด้านควบคุมบังคับบัญชาด้าน
การได้รบั การยอมรับนับถือและด้านความก้าวหน้า
กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ (2560) ทาการศึกษาปั จจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพทีข่ าดแคลนของโรงพยาบาล การวิจยั ครัง้ นี้ใช้รูปแบบการวิจยั ข้อมูลเอกสาร โดยการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจยั และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มาเป็ นข้อมูลเบื้องต้ น จากนัน้ นาข้อมูลเหล่านี้มา
พิจารณาร่วมกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั และ
สมมติฐานการวิจยั ผลการศึกษาแนวคิดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาล แนวคิดการคง
อยู่ในองค์การพยาบาลวิชาชีพ แนวคิดความผูกพันองค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โอกาสของความก้าวในวิชาชีพ การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ
และความสุขในการทางานนามาซึ่งปั จจัยการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน
ของโรงพยาบาลในด้านปั จจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุ ษย์ มีองค์ประกอบคือการ
กาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ แนวทางการพัฒนาทักษะทีใ่ ช้ในงาน มีการดาเนินงานทีช่ ดั เจน
ในการปฏิบตั กิ ลยุทธ์ ด้านปั จจัยภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง มีองค์ประกอบคือเป็ นผูม้ อี ุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปั ญญา คานึงถึงการเป็ นปั จเจกบุคคล ด้านปั จจัยการรับรู้
ความยุตธิ รรม มีองค์ประกอบคือการจัดสรรผลตอบแทน การมอบหมายงาน การเลื่อนตาแหน่ ง
ด้านปั จจัยความก้าวหน้ าในวิชาชีพในองค์การที่ปฏิบตั ิงานอยู่ มีองค์ประกอบคือมีการวางแผน
การก้าวขึน้ สู่ตาแหน่งสูงขึน้ มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและด้านปั จจัยความสุขในการทางาน
มีองค์ประกอบคือบรรยากาศการทางาน ลักษณะงานและภาระงาน คุณภาพชีวติ
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จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลต่อการ
คงอยู่ของพนักงานบัญชี เนื่องจากอาชีพพนักงานบัญชี เป็ นอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเครียด
ความกดดัน และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการท างานเป็ น อย่างมาก ส่งผลให้อาชีพ
พนักงานบัญชีเป็ นอีกอาชีพหนึ่งทีม่ กี ารเปลีย่ นงานบ่อย ด้วยสาเหตุน้ที าให้ผวู้ จิ ยั มีความต้องการ
ทีจ่ ะศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการลดปั ญหาการ
เปลีย่ นงานของบุคลากรในอาชีพนี้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การศึกษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลที่ม ีความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชี โดยมีวธิ กี ารศึกษาดังต่อไปนี้
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample)
- สมมติฐานในการศึกษา (Hypothesis)
- ตัวแปรและกรอบแนวคิดในการศึกษา (Research framework)
- ตัวแปรในการศึกษา (Variables)
- เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา (Research instruments)
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data gathering)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample)
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานบัญชีทป่ี ฏิบตั งิ านในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ท างานในกลุ่ม อุ ตสาหกรรม เกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร สิน ค้าอุป โภคบริโภค สิน ค้า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ พนั ก งานบัญ ชีท่ี ป ฏิ บ ัติ ง านในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ทางานในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และ
เทคโนโลยี โดยใช้การเลือกวิธกี ลุ่มตัวอย่างโดยทฤษฎีไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non – probability
sampling) แบบตามสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งไม่ ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน
จึงใช้การคานวณตามสูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่
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ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒเิ อกะกุล ,
2558) ตามสูตรคานวณดังต่อไปนี้
N
เมื่อ

N
Z
e

=

2
4e 2

= ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
= 1.96 ทีร่ ะดับความเชือ่ มันก
่ าหนดที่ 95 %
= 0.05 เป็ นค่าความผิดพลาดทีย่ อมรับได้โดยกาหนดที่ ±5%

ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ
แทนค่า

N

=

1.962
4(0.05)2

= 384.16 ราย
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้กลุ่มขนาดตัวอย่างจานวน 384 ราย และผูว้ จิ ยั จัดเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 16 ราย เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ 400 ราย และ
ผู้วจิ ยั ได้เลือกสุ่ มกลุ่ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) จากกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอุตสาหกรรม
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. สินค้าอุปโภคบริโภค
3. สินค้าอุตสาหกรรม
4. อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
5. ทรัพยากร
6. บริการ
7. เทคโนโลยี
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
66
28
20
25
40
179
42
400
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สมมติฐานในการศึกษา (Hypothesis)
จากการทบทวนและการศึก ษาตามแนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งข้า งต้ น
สามารถกาหนดเป็ นสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานที่มลี กั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทางานจะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิด (Research framework)
กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
4. ระดับการศึกษา
2. อายุ
5. สถานศึกษา
3. สถานภาพ
6. ระยะเวลาในการทางาน
7. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
2. ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพือ่ องค์กร
3. ด้านความต้อ งการที่จะรักษาความเป็ น สมาชิก
องค์กร
4 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

การคงอยูข่ องพนักงาน
บัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร

แรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยค้าจุน
- เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
- ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน
- ความมันคงในงาน
่
ปัจจัยจูงใจ
- โอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
- การได้รบั การยอมรับนับถือในงาน
- ความสาเร็จในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรในการศึกษา (Variables)
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ได้ ศ ึก ษา ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
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ตัวแปรอิ สระที่ใช้ในการวิ จยั (Independent variable) คือ
1. ปั จจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 สถานศึกษา
1.6 ระยะเวลาในการทางาน
1.7 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2. ความผูกพันต่อองค์กร
2.1 ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
2.2 ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร
2.3 ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร
2.4 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
3. แรงจูงใจในการทางานประกอบด้วย
ปั จจัยค้าจุน
1.1 เงินเดือน สวัสดิการ และ ผลตอบแทน
1.2 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
1.3 ความมันคงในงาน
่
ปั จจัยจูงใจ
1.4 โอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
1.5 การได้รบั การยอมรับนับถือในงาน
1.6 ความสาเร็จในการทางาน
ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิ จยั (Dependent variable) คือ การคงอยู่ของพนักงานบัญชี

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Research instruments)
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ส่ งแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยตรง และออนไลน์ ซึ่ง แบบสอบถามได้ จ ัด ท าขึ้น จาก
การศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะเป็ นลักษณะปลาย
ปิ ดและปลายเปิ ด เครื่องมือแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
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ส่วนที่ 1 ปั จจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถานศึก ษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้เฉลี่ยต่ อ เดือน เป็ น แบบปลายปิ ด (Close end
question) ให้เลือกตอบในช่องทีก่ าหนด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร เป็ นแบบสอบถามที่ผศู้ กึ ษาได้
อ้างอิงจากและปรับปรุงจาก ธีระวุฒ ิ ตรีประสิทธิ ์ชัย (2557) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
ความศรัทธาต่อองค์กร ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะรักษา
ความเป็ น สมาชิก องค์กร ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ล ักษณะค าถามแบบ
Rating scals 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน เป็ นแบบสอบถามที่ผศู้ กึ ษา
ได้อา้ งอิงจากและปรับปรุงจาก ประเสริฐ อุไร (2559) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ปั จจัยค้าจุน
และปั จจัยจูงใจโดยใช้ลกั ษณะคาถามแบบ Rating scals 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน เป็ นแบบสอบถามที่ผศู้ กึ ษาได้
อ้างอิงจากและปรับปรุงจาก สุรยี ์ ท้าวคาลือ (2549) คาถาม 4 ข้อ โดยใช้ลกั ษณะคาถามแบบ
Rating scals 5 ระดับ ลักษณะคาถามประกอบด้วยคาถามเชิงบวก 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ 2
คาถามเชิงลบ 2 ข้อ 3 และ 4
แบบสอบถามทีใ่ ช้จะประเมินคาตอบเป็ น 5 ระดับ (Rating scale) อ้างถึงใน (วิชติ อู่อน้ ,
2550) คือ
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
ระดับ 5
หมายถึง
มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความคิดเห็นมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความคิดเห็นปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้ว จะใช้คะแนนเฉลีย่ ในการแบ่งระดับ
ของปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ได้มาจากการการคานวณช่วงคะแนนจากสูตร และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชันที
้ ต่ อ้ งการ
แทนค่าในสูตร

5 1
5

= 0.80
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ดังนัน้ จ านวนชัน้ เท่ ากับ 5 ชัน้ ระยะห่ า งระหว่า งคะแนนในแต่ล ะชัน้ เท่ ากับ 0.80
การกาหนดเกณฑ์ความพึงพอใจจากคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
ค่าคะแนนระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
ค่าคะแนนระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
ค่าคะแนนระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
ค่าคะแนนระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
ค่าคะแนนระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด
ส่ ว นที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ เสนอแนะ เป็ น แบบปลายเปิ ด (Open-ended
question) ให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเปิ ดกว้าง
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการทดสอบแบบสอบถาม ผู้ศกึ ษานาแบบสอบถามทดสอบหาค่า ความเที่ยงตรง
(Validity) และความน่าเชือ่ ถือ (Reliability test) ของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้จริง ดังนี้
1. ทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) ผูศ้ กึ ษาได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปเสนอ
ต่อผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content validity test)
ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครัง้ นี้หรือไม่ หลังจากนัน้ ก็นามา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
2. ทดสอบความน่ า เชื่อ ถื อ (Reliability test) ผู้ ศ ึก ษาได้ ห าความเชื่อ มัน่ โดยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วมาทดสอบ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาจานวน 30 คน แล้วนามาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถาม โดยวิธกี ารหาค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตาม (Cronbach’s alpha - coefficient)
วิธขี องครอนบาร์คแลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
พิจารณาค่าความเชื่อมันว่
่ าสูงพอหรือไม่ และมีความเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด ซึ่งหากมีค่า
ใกล้เคียง 1 แสดงว่า คาถามในแบบสอบถามสามารถวัดค่าตัวแปรหลักในการวิจยั อยู่ในระดับ
ความเชื่อมัน่ ต้องได้ม ากกว่าหรือได้ เท่ ากับ 0.70 ถ้าไม่ ถึงเกณฑ์จ ะต้อ งปรับ ข้อ คาถามใหม่
หลังจากนัน้ จึงนาแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อตอบ
คาถาม โดยใช้การแปลผลความน่ า เชื่อถือจากค่าสัมประสิทธิครอนบาร์
คแอลฟา (Cronbach’s
์
alpha - coefficient) ดังนี้
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ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาร์คแอลฟา
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.85
มากกว่า 0.80
มากกว่า 0.75
มากกว่า 0.70
น้อยกว่าหรือ 0.70

ความหมายของระดับความเที่ยง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างพอใช้
ต่า
ไม่สามารถใช้ได้

ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิครอนบาร์
คแอลฟา (Cronbach’s alpha - coefficient) ได้
์
ระดับค่าความเทีย่ งของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.887 ซึ่งถือได้วา่ อยู่ในระดับดีมาก ดังนัน้
สามารถนาแบบสอบถามไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความน่าเชือ่ ถือของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
ครอนบาร์คแอลฟา
แบบสอบถาม
ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
1. ท่านมีความภาคภูมใิ จและยินดีทจ่ี ะบอกกับผูอ้ ่นื ว่าท่านทางานในองค์กรแห่งนี้
2. ท่านมีความภาคภูมใิ จและยินดีเมือ่ องค์กรของท่านพัฒนาไปในทางทีด่ ี
ด้านความเต็มใจจะปฏิ บตั ิ งานเพื่อองค์กร
3. ท่านพร้อมทีจ่ ะทางานทุกอย่างเพื่อสนับสนุนและพัฒนาขององค์กร
4. ท่านทางานโดยใช้ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อความสาเร็จขององค์การ
ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กองค์กร
5. ท่านคิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้ว ทีม่ าทางานองค์กรแห่งนี้
6. ท่านจะไม่เปลีย่ นงานใหม่ไปองค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รบั โอกาส ตาแหน่ งและเงินเดือนที่
สูงกว่า
ด้านความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
7. ท่านมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8. ท่านมีโอกาสได้ทางานตามความถนัด ตรงกับความรูค้ วามสามารถ
ปัจจัยคา้ จุน เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
1. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ
2. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /องค์การอื่นในสายงาน
เดียวกัน

ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาร์แอลฟา
0.881
0.879
0.880
0.881
0.881
0.890

0.884
0.884
0.883
0.884

37
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความน่าเชือ่ ถือของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
ครอนบาร์คแอลฟา (ต่อ)
แบบสอบถาม
ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน
ผู้บงั คับบัญชา/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. ท่านได้รบั คาปรึกษา การแนะนา การสนับสนุ นในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ
5. ท่านมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กบั ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชานอกเหนือเวลา
ทางาน
เพื่อนร่วมงาน
6. ท่านและเพื่อนร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ตี ่อกัน
7. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่วยเหลือกันและกันในการทางานด้วยความเต็มใจ
ความมั ่นคงในงาน
8. งานทีท่ ่านปฏิบตั ทิ าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ
9. งานทีท่ ่านปฏิบตั อิ ยู่นนั ้ สามารถยึดเป็ นอาชีพได้ตลอดไป
ปัจจัยจูงใจ โอกาสในการก้าวหน้ าในตาแหน่ งงาน
10. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ โดยมีการส่งไปฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา อยู่
บ่อยครัง้
11. ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ
การได้รบั การยอมรับนับถือในงาน
12. ท่านได้รบั การยอมรับในผลงานจากเพื่อนร่วมงาน
13. ท่านมักจะได้รบั การยกย่อง ชมเชย เป็ นทีเ่ ชื่อถือและไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร
ความสาเร็จในการทางาน
14. ท่านสามารถปฏิบ ตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายให้บ รรลุผลสาเร็จตามเป้ า หมายที่
กาหนดไว้ครบถ้วน
15. ท่านสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสาเร็จเป็ นทีพ่ อใจแก่เพื่อนและบังคับบัญชา
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
1. ท่านสมัครใจและตัง้ ใจทีเ่ ลือกปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้
2. ท่านมีการวางแผนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้ตลอดไปแม้ในอนาคตท่านอาจมีโอกาส
โยกย้ายหรือปรับเปลีย่ นตาแหน่งงานภายในองค์กร
3. ท่า นมีค วามต้องการที่จะพัฒ นาประสบการณ์ ของท่า นจากองค์ก รนี้ เพื่อ โอกาส
ก้าวหน้าและ เงินเดือนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ ท่านย้ายไปอยู่องค์กรอื่น
4. มีความต้องการทีจ่ ะลาออกหากท่านมีทางเลือกหรือโอกาสทีด่ กี ว่า
รวม

ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาร์แอลฟา
0.878
0.882
0.888
0.885
0.882
0.882
0.879
0.886
0.881
0.881
0.880
0.883
0.881
0.880
0.885
0.885
0.891
0.887
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การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data gathering)
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน โดยการรวบรวมคาตอบจากแบบสอบถามออนไลน์ (Online) และแบบ
กระดาษ (Paper) ในช่วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 จานวนทัง้ สิ้น 400
ชุด (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online) และแบบกระดาษ
(Paper) จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชีท่ปี ฏิบตั ิงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี
2563
กลุ่มตัวอย่าง (n = ตอบแบบสอบถาม คิ ดเป็ นร้อยละ
400)
แบบออนไลน์ (Online)
150
150
100
แบบกระดาษ (Paper)
250
250
100
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษางานวิจยั และทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้อง เอกสาร หนังสือ และบทความวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
ผูศ้ กึ ษาทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อทาการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์
ของข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มาจัด เรีย ง ลงรหัส แล้ ว ด าเนิ น การวิเคราะห์ ต ามวิธีท างสถิติด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ วิธกี ารทางสถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับงานศึกษานี้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
ได้แก่
1. การรายงานผลด้ วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งได้แก่ ค่ า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
1.1 ปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สถานศึกษา ระยะเวลาในการทางาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.2 ความผูกพันต่อองค์กร
1.3 แรงจูงใจในการทางาน
1.4 การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
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2. การรายงานผลด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) ซึ่ ง ได้ แ ก่ การ
วิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้ T-test, F-test, Multiple regression analysis และFactor analysis
2.1 การทดสอบสมมติฐานด้วย Independent sample: T-test เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง สถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One way
ANOVA) โดยใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน
2.3 การทดสอบปั จจัยด้านความผูกพันทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ดว้ ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี Enter เพื่อหาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
2.4 การทดสอบแรงจูงใจในการทางานที่ส่ งผลต่ อการคงอยู่ด้ว ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) เป็ นการหาองค์ประกอบร่วมกันระหว่าง แรงจูงใจในการทางาน
ทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะ
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน

ค่าสถิ ติที่ใช้
T-test
One way ANOVA

สมมติ ฐานที่ 2 ความผูกพันต่ อองค์กรจะส่ งผลต่ อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Multiple regression
analysis

สมมติ ฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทางานจะส่ งผลต่ อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor analysis

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ได้ แ ก่ พนั ก งานบัญ ชีใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ปี 2563 จ านวน 400 คน โดยใช้ว ิธีก ารส่ ง
แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online) และนาส่งด้วยตัวตนเอง ซึ่งแบบสอบถามได้รบั การตอบ
กลับทัง้ สิน้ 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
ผูศ้ กึ ษาได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางพร้อม
บรรยายการบรรยาย จาแนกหัวข้อได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน
ส่วนที่ 4 การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถานศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยหาค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

รวม

55
345
400

13.80
86.20
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ)
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

รวม

6
242
98
42
12
400

1.50
60.50
24.50
10.50
3.00
100.00

รวม

320
75
3
2
400

80.00
18.80
0.80
0.50
100.00

16
352
32
400

4.00
88.00
8.00
100.00

242
158
400

60.50
39.50
100.00

56
194
73
77
400

14.00
48.50
18.30
19.30
100.00

145
127
73
32
23
400

36.30
31.80
18.30
8.00
5.80
100.00

2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึน้ ไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี / เทียบเท่า
ปริญญาโท
รวม
5. สถานศึกษา (สาหรับการศึกษาขัน้ สูงสุด)
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม
6. ระยะเวลาในการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 ปี ขน้ึ ไป
รวม
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาท ขึน้ ไป
รวม
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จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ทีเ่ ป็ นพนักงานบัญชีท่ปี ฏิบตั งิ านในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 มีจานวน 400 คน จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถานศึกษา ระยะเวลาในการทางาน และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนได้ดงั นี้
เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 345 คน คิดเป็ นร้อยละ
86.20 และเพศชาย จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.80
อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21 – 29 ปี จานวน 242 คิดเป็ น
ร้อยละ 60.50 รองลงมา 30 – 39 ปี จานวน 98 คิดเป็ นร้อยละ 24.50 และ40 – 49 ปี จานวน
42 คิดเป็ นร้อยละ 10.50 อายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จานวน 320 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 80.00 รองลงมา สมรส จ านวน 75 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 18.80 และหย่ า ร้า ง
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี/
เทียบเท่า จานวน 352 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 รองลงมา ปริญญาโท จานวน 32 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00 และ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
สถานศึกษา (สาหรับการศึกษาสูงสุด) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานศึกษา
เป็ นภาครัฐ จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.50 และ ภาคเอกชน จานวน 158 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.50
ระยะเวลาในการทางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทางาน
1-5 ปี จานวน 194 คน คิด เป็ นร้อยละ 48.50 รองลงมา 11 ปี ข้นึ ไป จานวน 77 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 19.3 และ 6-10 ปี จานวน 73 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.3 ต่ากว่า 1 ปี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.30 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.30 และ 40,001 – 50,000 กับ 50,000 ขึน้ ไป จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.80

ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร
จากการศึกษาปั จจัยคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผูศ้ กึ ษา
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
400 คน ใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ค วามผูกพัน ต่อ องค์ก ร โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
มีความคิดเห็นมาก
มีความคิดเห็นปานกลาง
มีความคิดเห็นน้อย
มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
ด้านความศรัทธา
ต่อองค์กร

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

1. มีความภาคภูมใิ จและยินดีท่ี
1
8
104
189
97
จะบอกกับผูอ้ ่นื ทางานใน
3.98
(0.25) (2.00) (26.00) (47.25) (24.25)
องค์กรแห่งนี้
2. ความภาคภูมใิ จและยินดีเมื่อ 1
7
48
193
37
4.22
องค์กรพัฒนาไปในทางทีด่ ี
(0.25) (1.75) (12.00) (48.25) (37.75)
รวม
4.10

S.D.

แปล
ผล

1.23

มาก

0.74
0.98

มาก
ทีส่ ุด
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความศรัทธาต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.10 เมื่อจาแนกเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่า ความภาคภู มใิ จและยินดีเมื่อองค์กรพัฒนาไปในทางที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีความภาคภูมใิ จและยินดีท่จี ะบอกกับผูอ้ ่นื ทางานในองค์กรแห่งนี้
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98

44
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร
ด้านความเต็มใจ
จะปฏิ บตั ิ งานเพื่อองค์กร
3. พร้อมทีจ่ ะทางานทุกอย่าง
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาของ
องค์กร
4. ทางานโดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อ
ความสาเร็จขององค์การ

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

S.D.

แปล
ผล

1
(0.25)

4
89
214
92
3.98
(1.00) (22.25) (53.50) (23.00)

0.72

มาก

4
(1.00)

1
59
204 132
4.15
(0.25) (14.75) (51.00) (33.00)

0.75

มาก

4.06

0.73

มาก

รวม

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.06 เมื่อ
จาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ทางานโดยใช้ค วามรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จ
ขององค์ก าร อยู่ ในระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.15 และพร้อ มที่จ ะท างานทุ ก อย่ า งเพื่ อ
สนับสนุนและพัฒนาขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร
ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
ด้านความต้องการที่จะรักษา
ความเป็ นสมาชิ กองค์กร
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
5. ตัดสินใจถูกต้องแล้ว ทีม่ า
3
13
120
186
78
3.81
ทางานองค์กรแห่งนี้
(0.75) (3.25) (30.00) (46.50) (19.50)
6. จะไม่เปลีย่ นงานใหม่ไป
องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รบั โอกาส 35
51
183
102
29
3.10
ตาแหน่งและเงินเดือนทีส่ งู กว่า (8.75) (12.75) (45.75) (25.50) (7.25)
รวม

3.45

S.D.

แปล
ผล

0.81

มาก

1.01

ปาน
กลาง

0.91

มาก
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.45 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ตัดสินใจถูกต้องแล้ว ที่มาทางานองค์กรแห่งนี้ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และจะไม่เปลี่ยนงานใหม่ไปองค์กรอื่น แม้วา่ จะได้รบั โอกาส
ตาแหน่งและเงินเดือนทีส่ ูงกว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.10
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิ บตั ิ งาน

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
3
20
127
200
50
3.69
(0.75) (5.00) (31.75) (50.00) (12.50)

7. มีอสิ ระในการปฏิบตั งิ าน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8. มีโอกาสได้ทางานตามความ
3
13
118
206
60
ถนัด ตรงกับความรู้
3.77
(0.75) (3.25) (29.50) (51.50) (15.00)
ความสามารถ
รวม
3.73

S.D.

แปล
ผล

0.78

มาก

0.77

มาก

0.78

มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.73 เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีโอกาสได้ทางานตามความถนัด ตรงกับความรู้ค วามสามารถ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีอิสระในการปฏิบตั งิ านตามที่ได้ร ับมอบหมาย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.69

ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน
จากการศึกษาปั จจัยคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผูศ้ กึ ษา
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
400 คน ใช้ก ารแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางาน โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

46
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
มีความคิดเห็นมาก
มีความคิดเห็นปานกลาง
มีความคิดเห็นน้อย
มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
ด้านเงินเดือน สวัสดิ การ
และผลตอบแทน
1. ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /
องค์การอื่นในสายงานเดียวกัน

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
6
34
192
147
(1.50) (8.50) (48.00) (36.75)

มาก
ที่สดุ
21
(5.25)

10
49
196
127
18
(2.50) (12.25) (49.00) (31.75) (4.50)
รวม

S.D.

แปล
ผล

3.36

0.77

ปาน
กลาง

3.24

0.82

ปาน
กลาง

3.30

0.79

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.30 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /
องค์การอื่นในสายงานเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.24

47
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั
ผู้บงั คับบัญชา
ผู้ใต้บงั คับบัญชา

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

3. ตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดี
3
13
กับผูบ้ งั คับบัญชาและ
(0.75) (3.25)
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. ได้รบั คาปรึกษา การแนะนา
การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน
2
13
จากผูบ้ งั คับบัญชาและ
(0.50) (3.25)
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ
5. มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและ
26
72
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานอกเหนือ
(6.50) (18.00)
เวลาทางาน
รวม

S.D.

แปล
ผล

131
183
70
3.76
(32.75) (45.75) (17.50)

0.80

มาก

114
190
81
3.84
(28.50) (47.50) (20.25)

0.80

มาก

147
113
42
3.18
(36.75) (28.25) (10.50)

1.05

ปาน
กลาง

3.59

0.89

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญ ชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.59 เมื่อ จาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ได้รบั คาปรึก ษา การแนะนา การ
สนับสนุ นในการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญ ชาและผู้ใต้บงั คับบัญ ชาอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.84 รองลงมา ตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมีโอกาสได้พ บปะสังสรรค์กบั ผู้บงั คับ บัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานอกเหนือเวลาทางาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.18

48
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านเพื่อนร่วมงาน
6. เพื่อนร่วมงานให้คาแนะนา
และเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ตี ่อกัน
7. เพื่อนร่วมงานมีความยินดี
ช่วยเหลือกันและกันในการ
ทางานด้วยความเต็มใจ

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
2
6
75
195 122
4.07
(0.50) (1.50) (18.75) (48.75) (30.50)
2
(0.50)
รวม

S.D.

แปล
ผล

0.77

มาก

4
59
207 128
4.14
(1.00) (14.75) (51.75) (32.00)

0.73

มาก

4.11

0.75

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 เมื่อจาแนกเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า เพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่วยเหลือกันและกันในการทางานด้วยความเต็มใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 และเพื่อนร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาทีด่ ตี ่อ
กัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านความมันคงในงาน
่
8. งานทีป่ ฏิบตั ทิ าให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ
9. งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ สามารถ
ยึดเป็ นอาชีพได้ตลอดไป

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
3
25
178
157
37
3.50
(0.75) (6.25) (44.50) (39.25) (9.25)
5
27
135
176
57
3.63
(1.25) (6.75) (33.75) (44.00) (14.25)
รวม
3.57

S.D.

แปล
ผล

0.78

มาก

0.85

มาก

0.82

มาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยค้าจุน ด้านความมันคงในงาน
่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.57 เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อแล้ว พบว่า งานที่ปฏิบตั อิ ยู่นัน้ สามารถยึดเป็ นอาชีพได้ตลอดไป อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.63 และงานทีป่ ฏิบตั ทิ าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านโอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ด้านโอกาสในการก้าวหน้ า
ในตาแหน่ งงาน

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

10. องค์กรสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ โดยมีการส่งไปฝึกอบรม/ 23
ดูงาน/สัมมนา อยู่บ่อยครัง้
(5.75)
11. ตนเองมีโอกาสเติบโตและ
15
ก้าวหน้าตามสายงานที่
(3.75)
รับผิดชอบ

S.D.

แปล
ผล

36
161
139
41
3.35
(9.00) (40.25) (34.75) (10.25)

0.98

ปาน
กลาง

29
165
150
41
3.43
(7.25) (41.25) (37.50) (10.25)

0.91

มาก

3.39

0.94

ปาน
กลาง

รวม

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านโอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.39 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.43 และองค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ โดย
มีการส่งไปฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา อยู่บ่อยครัง้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.35
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือในงาน
ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือในงาน

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
10
146
192
52
3.72
(-)
(2.50) (36.50) (48.00) (13.00)

12. ได้รบั การยอมรับในผลงาน
จากเพื่อนร่วมงาน
13. มักจะได้รบั การยกย่อง
1
19
180
165
35
ชมเชย เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือและ
(0.25) (4.75) (45.00) (41.25) (8.75)
ไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร
รวม

S.D.

แปล
ผล

0.72

มาก

3.54

0.73

มาก

3.63

0.72

มาก
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.63เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ได้รบั การยอมรับในผลงานจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมักจะได้รบั การยกย่อง ชมเชย เป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจจาก
บุคลากรในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จในการทางาน
ด้านความสาเร็จ
ในการทางาน
14. สามารถปฏิบตั งิ านตามที่
ได้รบั มอบหมายให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
ไว้ครบถ้วน
15. สามารถปฏิบตั งิ านให้
บรรลุผลสาเร็จเป็ นทีพ่ อใจแก่
เพื่อนและบังคับบัญชา

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

S.D.

แปล
ผล

1
(0.25)

4
92
222
81
3.95
(1.00) (23.00) (55.50) (20.25)

0.70

มาก

3
(0.75)

6
101
219
71
3.87
(1.50) (25.25) (54.75) (17.75)

0.74

มาก

3.91

0.72

มาก

รวม

จากตารางที่ 16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 เมื่อ
จาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า สามารถปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ครบถ้วน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และสามารถปฏิบตั งิ าน
ให้บรรลุผลสาเร็จเป็ นทีพ่ อใจแก่เพื่อนและบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87

ส่วนที่ 4 การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
จากการศึกษาปั จจัยคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563 ผูศ้ กึ ษา
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
400 คน ใช้การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ในการวิเคราะห์การคงอยู่ของพนักงานบัญชี โดยใช้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง
ค่าคะแนนระหว่าง

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความคิดเห็นมากทีส่ ุด
มีความคิดเห็นมาก
มีความคิดเห็นปานกลาง
มีความคิดเห็นน้อย
มีความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด

ตารางที่ 17 แสดงค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานข้อ มู ล เกี่ย วกับ การคงอยู่ ข อง
พนักงานบัญชี
การคงอยู่ของ
พนักงานบัญชี

ระดับความคิ ดเห็น (n=400)
จานวน / ร้อยละ
น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
2
13
123
212
50
3.74
(0.50) (3.25) (30.75) (53.00) (12.50)

1. สมัครใจและตัง้ ใจทีเ่ ลือก
ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้
2. มีการวางแผนทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยู่ในองค์กรนี้ตลอดไปแม้ใน
15
อนาคตอาจมีโอกาสโยกย้าย
(3.75)
หรือปรับเปลีย่ นตาแหน่งงาน
ภายในองค์กร
3. มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนา
ประสบการณ์ จากองค์กรนี้
4
เพื่อโอกาสก้าวหน้าและ
(1.00)
เงินเดือนทีส่ งู ขึน้ เมื่อย้ายไปอยู่
องค์กรอื่น
4. มีความต้องการทีจ่ ะลาออก
13
หากมีทางเลือกหรือโอกาสที่
(3.25)
ดีกว่า
รวม

S.D.

แปล
ผล

0.73

มาก

3.31

0.91

ปาน
กลาง

19
112
206
59
3.73
(4.75) (28.00) (51.50) (14.75)

0.80

มาก

35
138
156
58
3.53
(8.75) (34.50) (39.00) (14.50)

0.95

มาก

3.58

0.85

มาก

49
162
145
29
(12.25) (40.50) (36.25) (7.25)

จากตารางที่ 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามคิด เห็น เกี่ยวกับ การคงอยู่ ของ
พนักงานบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.58 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
สมัค รใจและตัง้ ใจที่เลือ กปฏิบ ัติงานอยู่ในองค์ก รนี้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.74
รองลงมา มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาประสบการณ์ จากองค์กรนี้ เพื่อโอกาสก้าวหน้าและ เงินเดือน
ที่สูงขึน้ เมื่อย้ายไปอยู่องค์กรอื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีความต้องการที่จะ
ลาออกหากมีทางเลือกหรือโอกาสที่ดีกว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีการ
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วางแผนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้ตลอดไปแม้ในอนาคตอาจมีโอกาสโยกย้ ายหรือปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งงานภายในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.31

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานที่มลี กั ษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.1 พนัก งานที่มีเพศแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนัก งานที่มีเพศแตกต่างกัน จะส่ง ผลต่อ การคงอยู่ ของพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนัก งานที่มีเพศแตกต่างกัน จะส่ง ผลต่อ การคงอยู่ ของพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t-test (Independent sample t-test) เพื่อ
ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง พนักงานที่จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ จะยอมรับ สมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี้
ตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของพนักงาน จาแนกตามเพศ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
t
df
Sig.
กรุงเทพมหานคร
-.869
398
.385
เพศ
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน ทีจ่ ะส่งผลต่อการ
คงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า
0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พนักงานที่มี
เพศแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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1.2 พนัก งานที่มีอ ายุ แตกต่ างกัน จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนัก งานที่มีอ ายุแ ตกต่ างกัน จะส่งผลต่ อการคงอยู่ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนัก งานที่มีอ ายุแ ตกต่ างกัน จะส่งผลต่ อการคงอยู่ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริม่ จาก
การทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากันจะทาการ
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
ตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามอายุ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
SS
Df
MS
f
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่ม
2.455
4
.614 2.296
ภายในกลุ่ม
105.587 395 .267
รวม
108.042 399
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

Sig.
.059

จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงานที่มจี ะส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า
0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พนักงานที่มี
อายุแตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.3 พนักงานที่มสี ถานภาพแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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H1 : พนักงานทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริม่ จาก
การทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากันจะทาการ
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
ตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามสถานภาพ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
SS
Df
MS
f
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่ม
1.259
3
.420 1.556 .200
ภายในกลุ่ม
106.783 396 .270
รวม
108.042 399
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงานที่มจี ะส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพ พบว่า มีค่า Sig.
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า
พนักงานที่มสี ถานภาพแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน
1.4 พนักงานที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนักงานที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริม่ จาก
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การทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากันจะทาการ
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
ตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามระดับการศึกษา
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
SS
Df
MS
f
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

.926
107.117
108.042

2
397
399

.463
.270

1.715

.181

จากตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงานที่มจี ะส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีค่า
Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า
พนัก งานที่มีระดับ การศึก ษาแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.5 พนักงานที่มีประเภทของสถานศึกษาขัน้ สูงสุด แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนักงานที่มปี ระเภทของสถานศึกษาขัน้ สูงสุดแตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อการคง
อยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานที่มปี ระเภทของสถานศึกษาขัน้ สูงสุดแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t-test (Independent sample t-test) เพื่อ
ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง พนักงานทีจ่ ะส่งผลต่อการคงอยูข่ องพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ จะยอมรับ สมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี้
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ตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามประเภทของ
สถานศึกษาขัน้ สูงสุด
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
t
df
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
-.1865
398
.063
สถานศึกษา
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงานทีจ่ ะส่งผลต่อการ
คงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานศึกษา พบว่า มีค่ า Sig.
มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พนักงาน
ทีม่ สี ถานศึกษาแตกต่างกัน จะไม่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน
1.6 พนั ก งานที่ มีระยะเวลาในการท างานแตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนั ก งานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนั ก งานที่มีระยะเวลาในการท างานแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริม่ จาก
การทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากันจะทาการ
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
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ตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามระยะเวลาในการ
ทางาน
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
SS
Df
MS
f
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่ม
.950
3
.317 1.171 .320
ภายในกลุ่ม
107.092 396 .270
รวม
108.042 399
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบค่ าความแปรปรวนของพนักงานที่มจี ะส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน พบว่า
มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า
พนักงานทีม่ รี ะยะเวลาในการทางานแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.7 พนักงานที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : พนักงานทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One way analysis of variance : One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเริม่ จาก
การทดสอบความแปรปรวนจากตาราง ANOVA จะยอมรับสมมติฐาน (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าน้อยกว่า 0.05 หากค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากันจะทาการ
ทดสอบความแตกต่างด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Scheffe’s เพื่อหาว่าคู่เฉลี่ยใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
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ตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงาน จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
SS
Df
MS
f
Sig.
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างกลุ่ม
2.238
4
.560 2.089 .082
ภายในกลุ่ม
105.804 395 .268
รวม
108.042 399
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพนักงานที่มจี ะส่งผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า มีค่า
Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า
พนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กร กับการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าคงที่ (constant)
ด้านความศรัทธาต่อองค์กร (X1)
ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร (X2)
ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร
(X3)
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน (X4)
R square = 0.255
F = 33.778
Sig =0.000*
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

B

SE

t

Sig.

1.872
-.008
.203
.063

.152
.036
.048
.037

12.310
-.220
4.248
1.728

.000*
.826
.000*
.085

.187

.041

4.551

.000*
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จากตารางที่ 25 ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รกับ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร และด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
(H0) หมายความว่า ความผูก พัน ต่อ องค์กร จะส่ งผลต่อ การคงอยู่ ของพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนด้านความศรัทธาต่อองค์กร และด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิก
องค์กร มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1)
หมายความว่า ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ร จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ ความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 25.50 (R square = 0.255) และสามารถเขียนสมการ
ถดถอยได้ดงั นี้
Y การคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร = 1.872 + (-.008)(X1) + .203(X2) + .063(X3) +
.187 (X4)
โดยที่ X1 คือ ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
X2 คือ ด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร
X3 คือ ด้านความต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ นสมาชิกองค์กร
X4 คือ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
สมมติ ฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทางานจะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนสมมติฐานได้ดงั นี้
H0 : แรงจู ง ใจในการท างาน จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยที่ 3 แรงจูงใจในการทางานทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-meyerolkin measure of sampling adequacy) และ Bartlett's test of sphericity ใช้วดั ความเหมาะสม
ของข้อมูล ซึ่งได้ค่า KMO เท่ากับ .862 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าสู่ 1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้มคี วาม
เหมาะสมที่จ ะใช้เทคนิ ค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐ าน Bartlett's test of
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sphericity พบว่า ยอมรับสมมติฐาน (H1) นันคื
่ อ ความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จึงใช้เทคนิค Factor analysis ได้
2. ผู้ ว ิจ ัย สกัด องค์ ป ระกอบ (Factor extraction) โดยใช้ว ิธีเน้ น องค์ ป ระกอบหลัก
(Principal component analysis) และหาค่าไอเกน (Eigen value) ร้อยละของความแปรปรวน
ร้อยละความแปรปรวนสะสม ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 แสดงจานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวนสะสม
องค์ประกอบที่
1
2
3

ค่าไอเกน
(Eigen Value)
6.448
1.745
1.285

ร้อยละของความ
แปรปรวน
42.989
11.631
8.570

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม
42.989
54.619
63.189

จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบใหม่ทม่ี คี ่าไอเกน (Eigen value) (ค่าไอเกน
หมายถึง ค่ าความผันแปรของตัวแปรทัง้ หมดในแต่ละตั วแปรทัง้ หมดในแต่ ละองค์ประกอบ)
มากกว่า 1 ซึ่งมีทงั ้ หมด 3 องค์ประกอบ โดยทัง้ 3 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมได้รอ้ ยละ 6.189 ของความแปรปรวนทัง้ หมด
เพื่อให้การแปลความหมายชัดเจนขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารหมุนแกนองค์ประกอบ ด้วยวิธี
Varimax เพื่อให้ตวั แปรสัม พัน ธ์กบั องค์ป ระกอบในลักษณะที่ช ดั เจนยิ่งขึ้น แล้วพิจารณาค่ า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มคี ่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป (โดยไม่พิจารณาว่าเป็ นจานวนบวกหรือลบ)
แล้วจึงพิจารณาองค์ประกอบคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มนี ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดบนองค์ประกอบ
นัน้ ปรากฏว่าตัวแปรทุกตัวอยู่ในองค์ประกอบได้จานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
ตารางที่ 27 องค์ประกอบที่ 1 ด้านค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและโอกาสทีไ่ ด้เติบโตในสายงาน
ปัจจัย
น้าหนักองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
.749
รูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ
.736
คิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รบั เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /องค์การอื่นในสายงาน
.718
เดียวกัน
งานทีป่ ฏิบตั ทิ าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ
.715
งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ สามารถยึดเป็ นอาชีพได้ตลอดไป
.686
รูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงานที่รบั ผิดชอบ
.676
ค่าไอแกนเท่ากับ 6.448
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 42.989
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องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร ค่าตอบแทนที่ได้รบั เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงานที่รบั ผิดชอบ คิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รบั
เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /องค์การอื่นในสายงานเดียวกัน งานทีป่ ฏิบตั ทิ าให้ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวดีขน้ึ งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่นนั ้ สามารถยึดเป็ นอาชีพได้ตลอดไป และรูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาส
เติบโตและก้าวหน้าตามสายงานที่รบั ผิดชอบ รวม 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.676 ถึง .749 มีค่ าไอแกนเท่ ากับ 6.448 และเรีย กชื่อ องค์ป ระกอบนี้ ว่า ด้านค่า ตอบแทนที่
เหมาะสมและโอกาสทีไ่ ด้เติบโตในสายงาน
ตารางที่ 28 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
ปัจจัย
น้าหนักองค์ประกอบ
ท่านและเพื่อนร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ตี อ่ กัน
.794
ได้รบั คาปรึกษา การแนะนา การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ านจาก
.776
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ
ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่วยเหลือกันและกันในการ
.719
ทางานด้วยความเต็มใจ
รูส้ กึ ว่าตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
.653
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การได้มโี อกาสได้พบปะสังสรรค์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
.637
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชานอกเหนือเวลาทางาน
ค่าไอแกนเท่ากับ 1.745
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.631
องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร ท่านและเพื่อนร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ น
ทีป่ รึกษาที่ดตี ่อกัน ได้รบั คาปรึกษา การแนะนา การสนับสนุนในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่วยเหลือกันและกันในการ
ทางานด้วยความเต็มใจ รู้สกึ ว่าตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การได้มีโอกาสได้พ บปะสังสรรค์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชานอกเหนือเวลาทางาน
รวม 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .637 ถึง .794 มีค่าไอแกนเท่ากับ 1.745
และเรียกชือ่ องค์ประกอบนี้วา่ ด้านความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
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ตารางที่ 29 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการยอมรับ ยกย่องจากเพื่อนร่วมงานในความสามารถใน
การปฏิบตั ิ
ปัจจัย
น้าหนักองค์ประกอบ
สามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จตาม
.857
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ครบถ้วน
สามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสาเร็จเป็ นทีพ่ อใจแก่เพื่อนและ
.839
บังคับบัญชา
มักจะได้รบั การยกย่อง ชมเชย เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจจาก
.696
บุคลากรในองค์กร
ได้รบั การยอมรับในผลงานจากเพือ่ นร่วมงาน
.692
ค่าไอแกนเท่ากับ 1.285
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 8.570
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปร สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ครบถ้วน สามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสาเร็จเป็ นที่
พอใจแก่เพื่อนและบังคับบัญชามักจะได้รบั การยกย่อง ชมเชย เป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจจาก
บุคลากรในองค์กร ได้รบั การยอมรับในผลงานจากเพื่อนร่วมงาน รวม 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .692 ถึง .857 มีค่าไอแกนเท่ากับ 1.285 และเรียกชือ่ องค์ประกอบนี้ว่า
ด้านการยอมรับ ยกย่องจากเพื่อนร่วมงานในความสามารถในการปฏิบตั ิ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร”
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพี่อศึกษาลักษณะส่วนบุค คลความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการ
ทางานส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรโดยสามารถสรุปผล
การศึกษาอภิปรายผล และเสนอข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้

สรุปผลการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบออนไลน์ (Online) และแบบ
กระดาษ (Paper) ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน ซึ่งได้รบั การตอบกลับจานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 วิธที ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ระยะเวลาใน
การทางาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แล้วt-test กับ one way anova ความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression) และแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ป ระกอบ (Factor
analysis) โดยผูศ้ กึ ษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ลด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานบัญ ชีท่ปี ฏิบตั ิงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 345 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.20 มีอายุ
ระหว่าง 21 – 29 ปี จานวน 242 คิดเป็ นร้อยละ 60.50 มีสถานภาพโสด จานวน 320 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 80.00 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 352 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.00
โดยประเภทของสถานศึก ษาขัน้ สู ง สุ ด เป็ น ภาครัฐ จ านวน 242 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.50
มีระยะเวลาในการทางาน 1-5 ปี จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.30
ส่วนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กร สามารถแยกเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
1. ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร ด้า นความศรัท ธาต่ อ องค์ ก ร โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ความภาคภูมใิ จและยินดีเมื่อองค์กร
พัฒนาไปในทางทีด่ อี ยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และมีความภาคภูมใิ จและยินดีท่ี
จะบอกกับผูอ้ ่นื ทางานในองค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98
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2. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเต็มใจจะปฏิบ ัติงานเพื่อองค์กร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.06 เมื่อจ าแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ท างานโดยใช้ค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จขององค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และพร้อมที่จะทางานทุกอย่างเพื่อสนับสนุ นและพัฒนาขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98
3. ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ร ด้ านความต้ อ งการที่จ ะรัก ษาความเป็ น สมาชิก องค์ก ร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ตัดสินใจ
ถูกต้องแล้ว ที่มาทางานองค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่า กับ 3.81 และจะไม่เปลี่ยน
งานใหม่ไปองค์กรอืน่ แม้วา่ จะได้รบั โอกาส ตาแหน่งและเงินเดือนทีส่ ูงกว่า อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.10
4. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า มีโอกาสได้ทางานตามความ
ถนัด ตรงกับความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีอิสระในการ
ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.69
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจในการทางาน สามารถแยกเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
1. แรงจูงใจในการท างาน ปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน สวัสดิการ และ ผลตอบแทน
โดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.30 เมื่อ จ าแนกเป็ น รายข้อ แล้ว พบว่ า
ค่าตอบแทนที่ได้รบั เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
และค่าตอบแทนที่ได้รบั เทียบเท่าหรือดีกว่าบริษทั /องค์การอื่นในสายงานเดียวกัน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.24
2. แรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยค้าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ย เท่ า กับ 3.59 เมื่อ จ าแนกเป็ น รายข้อ แล้ว พบว่า ได้ร ับ
คาปรึกษา การแนะนา การสนับสนุ นในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อยู่ เสมอ อยู่ ในระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.84 รองลงมา ตนเองมีค วามสัม พัน ธ์อนั ดีก ับ
ผู้บงั คับ บัญ ชาและผู้ใต้บงั คับบัญ ชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมีโอกาสได้
พบปะสังสรรค์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญ ชานอกเหนือเวลาทางาน อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.18
3. แรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยค้ าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า เพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่ว ยเหลือ
กันและกันในการทางานด้วยความเต็มใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และเพื่อน
ร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ตี ่อกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07
4. แรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยค้าจุน ด้านความมันคงในงาน
่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า งานที่ปฏิบตั ิอยู่นนั ้ สามารถยึดเป็ น
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อาชีพ ได้ต ลอดไป อยู่ ในระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.63 และงานที่ปฏิบตั ิทาให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวดีขน้ึ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50
5. แรงจู งใจในการท างาน ปั จ จัย จูง ใจ ด้านโอกาสในการก้า วหน้ าในตาแหน่ งงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.39 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ตนเองมี
โอกาสเติบโตและก้าวหน้าตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.43 และ
องค์กรสนับสนุ นการพัฒนาความรู้ โดยมีการส่งไปฝึ กอบรม/ดูงาน/สัมมนา อยู่บ่อยครัง้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.35
6. แรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือในงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ได้รบั การยอมรับใน
ผลงานจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมักจะได้รบั การยกย่อง
ชมเชย เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54
7. แรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จในการทางาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า สามารถปฏิบตั งิ านตามที่
ได้รบั มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ครบถ้วน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 และสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จเป็ นที่พอใจแก่เพื่อนและบังคับบัญ ชา
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87
ส่วนที่ 4 การคงอยู่ของพนั กงานบัญ ชี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า สมัครใจและตัง้ ใจที่เลือกปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74 รองลงมา มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาประสบการณ์ จาก
องค์กรนี้ เพื่อโอกาสก้าวหน้า และเงินเดือนที่สูงขึ้น เมื่อย้ายไปอยู่องค์กรอื่น อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีความต้องการที่จะลาออกหากมีทางเลือกหรือโอกาสที่ดกี ว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีการวางแผนที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้ตลอดไปแม้ใน
อนาคตอาจมีโอกาสโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่ งงานภายในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.31
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมติ ฐาน สามารถสรุปสมมติ ฐาน ได้ดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 พนักงานที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลแตกต่ างกันจะส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
1.1 พนัก งานที่มีเพศแตกต่ างกัน จะส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.2 พนัก งานที่มีอ ายุ แตกต่ างกัน จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนัก งานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
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1.3 พนักงานที่มสี ถานภาพแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.4 พนักงานที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.5 พนักงานที่มปี ระเภทของสถานศึกษาขัน้ สูงสุดแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.6 พนั ก งานที่ มีระยะเวลาในการท างานแตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
1.7 พนักงานที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ความผูกพันต่ อองค์กรจะส่งผลต่ อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญ ชีในเขตกรุง เทพมหานคร อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านความเต็ม ใจจะ
ปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร และด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสามารถทานายพยากรณ์
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร จะส่ ง ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งานบัญ ชีใ นเขตกรุง เทพมหานคร
ได้รอ้ ยละ 25.50
สมมติ ฐานที่ 3 แรงจูงใจในการทางานจะส่งผลต่ อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการทางาน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

การอภิปรายผล
1. จากการศึกษาลักษณะส่วนบุค คลที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่วนบุค คลไม่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี อาจเป็ น
เพราะพนักงานบัญชีมรี ายได้ทเ่ี พียงพอในการดารงชีวติ และมีระดับการศึกษาทีค่ ล้ายกัน และมี
ระยะเวลาในการทางานใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุรพล สุวรรณแสง (2553)
ทีพ่ บว่า เพศทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการคงอยูข่ องพนักงานครูเอกชน แต่ผลงานวิจยั ในครัง้ นี้ไม่
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ บงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย (2553) ธีระวุฒ ิ ตรีประสิท ธิช์ ยั (2557) และ
นิศาชล ภู มิพ้นื ผล (2559) เนื่องจากบงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย (2553) และ ธีระวุฒ ิ ตรีประสิทธิ ์ชัย
(2557) พบว่ า รายได้ มี ผ ลกับ การคงอยู่ ข องพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลศู น ย์ เ ขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานของอุตสาหกรรมการโรงแรม
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ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ นิศาชล ภู มพิ ้นื ผล (2559) พบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์มผี ลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงาน บริษทั เดลแมกซ์ แมชินเนอร์ร่ี จากัด
2. จากการศึกษาปั จจัยด้านความผูกพันที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันด้านความเต็มใจจะปฏิบตั งิ านเพื่อองค์กร และด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานทางานมาเป็ นเวลาทีย่ าวนาน และมีเพื่อนร่วมงานที่ทางาน
กันเป็ นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณี วิรยิ ะกังสานนท์ (2556) กิตติยา ชัชวาลชาญชน
กิจ (2560) และ ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2556) ทีพ่ บว่า ความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พยาบาล วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่งในกรุงเทพมหานคร พยาบาลวิชาชีพที่ขาด
แคลนของโรงพยาบาล และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย นอกจากนี้ สุรยี ์
ท้าวคาลือ (2549) พบว่า ความผูกพันด้านความพึงพอใจในงานส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
3. จากการศึกษาแรงจูงใจในการทางานทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการทางาน เกี่ยวกับปั จจัยค้ าจุน ด้านเพื่อนร่วมงาน และ
ด้านความมันคงในงาน
่
ปั จจัย จูงใจ ด้านความสาเร็จในการท างาน ส่ งผลต่อ การคงอยู่ข อง
พนักงานบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะพนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อ
เพื่อนร่วมงาน และมีความก้าวหน้าในงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนีพร ไชยมิง่ (2557)
และณิ ช ชา วิริกุ ล เจริญ (2555) พบว่า แรงจู ง ใจส่ งผลต่ อ การคงอยู่ ในงานของอาจารย์วุ ฒ ิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และพนักงานบริษทั ยูนิแอร์คอร์ปอเรชัน่ ในขณะที่นิศาชล ภูมพิ ้นื ผล
(2559) และระวุฒ ิ ตรีประสิทธิชั์ ย (2557) พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้าน
ความมันคงของบริ
่
ษทั ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านควบคุมบังคับบัญชา ด้านการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานบริษทั เดลแมกซ์
แมชินเนอรี่ จากัด และพนักงานของอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
การศึกษาเรื่องปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ในครัง้ นี้ผศู้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาควรประชุมชีแ้ จงให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของ
ตนเอง รวมทัง้ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิตวั ในการท างานที่ถู กต้อง เช่น ต้องมีค วามซื่อสัต ย์ ขยัน
อดทน และเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่องค์การ และด้านการยอมรับนับถือ พบว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาควรประชุมชีแ้ จงให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจต่อการยอมรับนับถือในผลงาน ที่ดี
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ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความภาคภู มิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น และตัง้ ใจทางานให้ดี
ยิง่ ขึน้ ไป รวมทัง้ การพึงพอใจทีไ่ ด้รบั ผิดชอบงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
2. ผู้บงั คับบัญ ชาควรส่งเสริมความก้าวหน้ าทางวิชาการให้มีโอกาสพัฒ นา ความรู้
ความสามารถในอาชีพโดยการส่งไปฝึกอบรมและดูงานหรือปูชอ่ งทางให้บุคลากรเกิด ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาควรส่งเสริมให้มี การทางาน
เป็ นทีมมากขึน้ เพื่อให้บุคลากรและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความ คิดเห็น
ร่วมกัน ปรึก ษาหารือในการท างานทุ ก ขัน้ ตอน แต่ ก ารปรึก ษาหารือ นัน้ จะต้อ งไม่ ทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่าถูกครอบงาทางความคิด บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาควรเน้นในเรื่องให้คาปรึกษา
ให้ กาลังใจ แนะนา เมื่อบุคลากรประสบปั ญ หาในการทางาน แต่ห ากเรื่องใดที่บุค ลากรไม่ มี
ปั ญหาใน การทางานแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาควรปล่อยให้บุค ลากรได้ทางานอย่างอิสระ ไม่เข้าไป
แทรกแซง ควร คอยดูห่างๆ และให้กาลังใจแก่บุคลากรเป็ นช่วงๆ เมื่อบุคลากรทางานสาเร็จ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาควรชีแ้ จงเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การให้แก่พนัก งานทุกสาย
งานและย้าเตือนอยู่ เสมอว่าความสาเร็จขององค์การขึน้ อยู่กบั บุคลากรที่จะทุ่มเททัง้ กาลังกาย
กาลังใจเพื่อตอบสนอง องค์การให้ตรงเป้ าหมายมากทีส่ ุด
4. ควรสนับสนุ นและส่งเสริมการทางานของพนักงาน ให้เกิดกาลังในและความสุขใน
การทางาน อีกทัง้ ผูท้ ม่ี ผี ลงานดี ควรมีนโยบายปรับขึน้ เงินเดือนและสวัสดิการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการคงอยู่ ดว้ ยวิธกี ารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
เช่น การสนทนาแบบกลุ่ม หรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
2. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชดั เจนขึน้ และ
สามารถนามาพัฒนาปรับปรุง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากทีส่ ุด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร”
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตร
บัญชีม หาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการบัญ ชี ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อตามความเป็ นจริงข้อมูลเพื่อประกอบ
การศึกษาเรื่องปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
การตอบแบบสอบถามของท่านถือว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิง่ จึงขอความกรุณา
จากท่านได้ตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอันจะเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ข้อมูลใน
แบบสอบถามจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับและการตอบแบบสอบถามรวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นใดๆ จะไม่มผี ลกระทบต่อผูต้ อบแบบสอบถาม ไม่มกี ารเปิ ดเผยตัวบุคคลในแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามอัน
เป็ นประโยชน์น้ี
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด รบกวนติดต่อ E-mail : Nufar93434@gmail.com หรือ
โทร
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ ทีน่ ้ี
ยุพาภรณ์ ย่อมไธสง
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
1) ชาย

 2) หญิง

 1) ต่ากว่า 20 ปี

 2) 21 – 29 ปี

 3) 30 – 39 ปี

 4) 40 – 49 ปี

2. อายุ

 5) 50 ปี ขึน้ ไป
3. สถานภาพ
 1) โสด

 2) สมรส

 3) หย่าร้าง

 4) แยกกันอยู่

 5) หม้าย
4. ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี

 2) ปริญญาตรี / เทียบเท่า

 3) ปริญญาโท

 4) ปริญญาเอก

5. สถานศึกษา (วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด)
 1) ภาครัฐ

 2) ภาคเอกชน

6. ระยะเวลาในการทางาน
 1) ต่ากว่า 1 ปี

 2) 1 - 5 ปี

 3) 6 - 10 ปี

 4) 11 ปี ขน้ึ ไป
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7. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 1) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  2) 20,001 – 30,000 บาท
 3) 30,001 – 40,000 บาท

 4) 40,001 – 50,000 บาท

 5) 50,001 บาท ขึน้ ไป
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิ ดเห็น
1
2
3
4
5
ความผูกพันต่อองค์กร
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
ด้านความศรัทธาต่อองค์กร
1. ท่ า นมีค วามภาคภู มิใจและยิน ดีท่ีจ ะบอกกับ
ผูอ้ ่นื ว่าท่านทางานในองค์กรแห่งนี้
2. ท่านมีความภาคภูมใิ จและยินดีเมือ่ องค์กรของ
ท่านพัฒนาไปในทางทีด่ ี
ด้านความเต็มใจจะปฏิ บตั ิ งานเพื่อองค์กร
3. ท่านพร้อมทีจ่ ะทางานทุกอย่างเพือ่ สนับสนุน
และพัฒนาขององค์กร
4.ท่านทางานโดยใช้ความรูค้ วามสามารถอย่าง
เต็มทีเ่ พือ่ ความสาเร็จขององค์การ
ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ ก
องค์กร
5. ท่านคิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้ว ทีม่ าทางาน
องค์กรแห่งนี้
6. ท่านจะไม่เปลีย่ นงานใหม่ไปองค์กรอืน่ แม้วา่ จะ
ได้รบั โอกาส ตาแหน่งและเงินเดือนทีส่ งู กว่า
ด้านความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน
7. ท่านมีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
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ความผูกพันต่อองค์กร

ระดับความคิ ดเห็น
1
2
3
4
5
น้ อย น้ อย ปาน มาก มาก
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

8. ท่านมีโอกาสได้ทางานตามความถนัด ตรงกับ
ความรูค้ วามสามารถ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิ ดเห็น
1
2
3
4
แรงจูงใจในการทางาน
น้ อย น้ อย ปาน มาก
ที่สดุ
กลาง
ปัจจัยคา้ จุน
เงิ นเดือน สวัสดิ การ และค่าตอบแทน
1. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ
2. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เทียบเท่าหรือ
ดีกว่าบริษทั /องค์การอืน่ ในสายงานเดียวกัน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. ท่านได้รบั คาปรึกษา การแนะนา การสนับสนุน
ในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่เสมอ
5. ท่านมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชานอกเหนือ
เวลาทางาน
เพื่อนร่วมงาน

5
มาก
ที่สดุ
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แรงจูงใจในการทางาน
6. ท่านและเพื่อนร่วมงานให้คาแนะนาและเป็ นที่
ปรึกษาทีด่ ตี ่อกัน
7. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความยินดี ช่วยเหลือ
กันและกันในการทางานด้วยความเต็มใจ
ความมันคงในงาน
่
8. งานทีท่ ่านปฏิบตั ทิ าให้ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวดีขน้ึ
9. งานทีท่ ่านปฏิบตั อิ ยูน่ นั ้ สามารถยึดเป็ นอาชีพ
ได้ตลอดไป
ปั จจัยจูงใจ
โอกาสในการก้าวหน้ าในตาแหน่ งงาน
10. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ โดยมีการ
ส่งไปฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา อยู่บ่อยครัง้
11. ท่านรูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า
ตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ
การได้รบั การยอมรับนับถือในงาน
12. ท่านได้รบั การยอมรับในผลงานจากเพื่อน
ร่วมงาน
13. ท่านมักจะได้รบั การยกย่อง ชมเชย เป็ นที่
เชือ่ ถือและไว้วางใจจากบุคลากรในองค์กร
ความสาเร็จในการทางาน
14. ท่านสามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ครบถ้วน
15. ท่านสามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสาเร็จเป็ น
ทีพ่ อใจแก่เพื่อนและบังคับบัญชา

ระดับความคิ ดเห็น
1
2
3
4
น้ อย น้ อย ปาน มาก
ที่สดุ
กลาง

5
มาก
ที่สดุ

83
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงานบัญชี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ระดับความคิ ดเห็น
1
2
3
4
การคงอยู่ของพนักงานบัญชี
น้ อย น้ อย ปาน มาก
ที่สดุ
กลาง
1. ท่านสมัครใจและตัง้ ใจทีเ่ ลือกปฏิบตั งิ านอยู่ใน
องค์กรนี้
2. ท่านมีการวางแผนทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในองค์กรนี้
ตลอดไปแม้ในอนาคตท่านอาจมีโอกาสโยกย้าย
หรือปรับเปลีย่ นตาแหน่ งงานภายในองค์กร
3. ท่านมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาประสบการณ์
ของท่านจากองค์กรนี้ เพื่อโอกาสก้าวหน้าและ
เงินเดือนทีส่ ูงขึน้ เมื่อท่านย้ายไปอยู่องค์กรอืน่
4. มีความต้องการทีจ่ ะลาออกหากท่านมี
ทางเลือกหรือโอกาสทีด่ กี ว่า

5
มาก
ที่สดุ

ส่วนที่ 5 ความคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง ท่านคิดว่าบริษทั ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่เพื่อทาให้พนักงานคงอยูก่ บั
บริษทั ต่อไป
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้

ประวัติผ้ศู ึกษา
นางสาวยุพาภรณ์ ย่อมไธสง เกิดวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อปี การศึกษา 2561
และศึก ษาต่ อ ในระดับ ปริญ ญาโท หลัก สู ต รบัญ ชีม หาบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย
ในปี 2561 ปั จจุบนั ทางานตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีของบริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)

