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The purpose of this research is to study the personal characteristics Factor
of talent management and study factor of work happiness affecting employee retention
in The Concrete Products and Aggregate Co.,Ltd. In Bangkok 2. The sample consisted
of 250 employees of The Concrete Products and Aggregate Co.,Ltd. In Bangkok 2. The
results are an follows : employees had overall attitude factors of talent management,
atmosphere, management, career path, knowledge at very well levels
and compensation at a good level. The employees had overall attitudes
regarding factors of work happiness and positive effects at high levels, life satisfaction
and work satisfaction at highest levels and negative effects at low level. The employees
had attitude of retention at high level. The employees of different positions, average
income and more or less experience in the job different in therms of affecting retention
at the company. Talent management has three factors, such as the factor of
compensation, knowledge and abilities, and management affecting the retention of
employees at the company. This may serve to explain the change in the persistence of
employees at 38 percent. The three factors of work happiness included three, life
satisfaction, work satisfaction, and the positive effects influencing employee retention at
the company, explained the changes in the persistence of employees at 35 percent.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การบริ หารธุรกิจหรื อองค์การประเภทต่างๆ มีกลยุทธ์ และเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ ้นมากมาย
อาทิเช่น การบริ หารโดยวัตถุประสงค์ การปรับองค์การ การประเมิ นบุคลากรแบบ 360 องศา
การศึกษาสมรรถนะของบุคลากร การใช้ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา เป็ นต้ น ซึ่งองค์ความรู้
เหล่านี ้มีผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ และ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ทังสิ
้ ้น
เมื่อธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ ้น องค์การต่างก็ต้องมีการวางแผนในด้ านการบริ หารงานและบริ หาร
คนให้ มีประสิทธิภาพที่สูงขึ ้นด้ วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ
องค์การ การดาเนินธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้ องพิจารณาทังในเรื
้ ่ องของ คุณภาพของงาน
กาหนดเวลาในการทางาน และความคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิต ทังนี
้ ้การบริหาร
องค์การจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ หรื อจะมี โอกาสก้ าวหน้ า มี โอกาสในการแข่งขันได้ ดีนัน้
บุคลากรภายในองค์การนับว่ามีบทบาทสาคัญที่สุด ทังในส่
้ วนของผู้บริ หาร ในการที่จะวางแผน
ก าหนดนโยบาย จัด โครงสร้ างองค์ ก าร และวางระบบการบริ ห ารจัด การ ให้ เหมาะสมกั บ
ความสามารถขององค์การนันๆและสอดคล้
้
องกับความต้ องการของบุคลากรภายในองค์การด้ วย
อีกส่วนคือ บุคลากรระดับปฏิบตั ิการ ก็มีความสาคัญต่อการนาแผนงาน นโยบาย และระบบต่างๆ
มาปฏิบตั ิจริ งในการทางาน ซึ่งก็ต้องอาศัยความเข้ าใจในหลักการ และการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์การ จึงจะส่งผลต่อความสาเร็จในการทางานได้
ดังนันในยุ
้ คปั จจุบนั การที่องค์การได้ คดั เลือกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติตามต้ องการมาร่วม
งาน ผ่านการฝึ กฝนและพัฒ นาจนมี ความเชี่ ยวชาญในงานมากขึน้ ย่อมมี ความคาดหวังและ
ต้ องการให้ บคุ ลากรเหล่านันคงอยู
้
่กับองค์การต่อไปนานๆ ซึ่งการจูงใจบุคลากรให้ คงอยู่นนต้
ั ้ องใช้
ทังศาสตร์
้
และศิลป์ ร่วมกันไป ดังนันสิ
้ ่งที่ทาให้ คนเก่งอยูก่ บั องค์การไปนานๆนันจะประกอบไปด้
้
วย
ปั จ จัย ด้ านการบริ ห ารจัด การคนเก่ ง 5 ปั จ จัย ได้ แ ก่ MKABC กล่าวคื อ M = Money การได้ รับ
ค่าจ้ างและสวัสดิการที่มีความเหมาะสม K = Knowledge พนักงานได้ ทางานที่มีความถนัด ซึ่ง
ผู้บ ริ ห ารควรจะต้ อ งรู้ ว่า พนัก งานแต่ล ะคนมี ค วามสามารถทางด้ า นไหน A = Atmosphere ที่
ทางานควรมีบรรยากาศที่ดี ซึ่งแบ่งได้ 2 มิติ ได้ แก่ บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน
และ บรรยากาศด้ านสถานที่ทางาน B = Boss มีผ้ บู ริ หารที่ดี หัวหน้ างานที่ดี พนักงานก็อยากอยู่

2
ร่วมงานด้ วยนานๆเช่นกัน และ C= Career Path มีความก้ าวหน้ าในตาแหน่ง ได้ รับค่าจ้ างที่สงู ขึ ้น
ตามความสามารถของพนักงาน (สิทธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา, 2559, น. 91)
จากปั จจัยข้ างต้ นทาให้ ร้ ู ว่าในยุคปั จ จุบันเงิน หรื อ ค่าตอบแทนที่ สูง เพี ยงอย่างเดียว
อาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาบุคลากรให้ คงอยู่กับองค์การได้ เสมอไป โดยอาจจะต้ องคานึงถึง
ความต้ องการหรื อความสุขในการทางานของพนักงานด้ วย เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงาน
ภายในองค์การ
ปั จจัยหรื อองค์ประกอบความสุข คือ ความพอใจในชีวิตพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิต
ตลอดจนประสบการณ์ ในชีวิตเหล่านัน้ เป็ นอารมณ์ ความรู้ สึกทางบวก หรื อทางลบโดยความสุข
เกิดขึ ้นได้ จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน (Diener, 2003) ฉะนันการคงอยู
้
่ จึงเป็ นการตัดสินใจ
ของคนเก่งที่จะทางานอยู่กบั องค์การ โดยไม่คิดเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากองค์การ การรักษาคน
เก่งให้ คงอยู่ กับการรักษาให้ คนเก่งเหล่านี ้อยู่ในองค์การ จึงนับว่าเป็ นเรื่ องท้ าทายและมีคณ
ุ ค่าต่อ
องค์การ ซึ่งความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการคนเก่งไม่ว่าจะเป็ นการดึงดูด ค้ นหา พัฒนา ถือ
เป็ นหน้ าที่สาคัญของทุกฝ่ ายที่จะต้ องร่วมมือกันเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทังนี
้ ้
สิ่งที่สาคัญในการที่จะรักษาคนเก่งให้ อยู่กับองค์การ คือ ต้ องเข้ าใจว่าปั จจัยอะไรเป็ นสิ่ งจูงใจคน
เก่งเหล่านี ้ให้ คงอยูก่ บั องค์การ Kulesa (2003 อ้ างถึงใน ธันย์ชนก ศรี สวัสดิ,์ 2556, น. 51)
บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ าง จ ากั ด หรื อ CPAC เป็ นบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต คอนกรี ต
ผสมเสร็ จ และผลิตภัณฑ์คอนกรี ตสาเร็ จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ยึดหลักการผลิตสินค้ าและ
การบริ การตามมาตรฐานสากลมาเป็ นเวลานานกว่า 60 ปี มีการกระจายตัวไปสู่ผ้ ูบริ โภคอย่าง
กว้ างขวางด้ วยโรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จ กว่ า 502 โรงงานทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง อยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 97 โรงงาน ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 4 ภาค ได้ แก่ กรุ ง เทพมหานครภาค 1
กรุงเทพมหานครภาค 2 กรุ งเทพมหานครภาค 3 และกรุ งเทพมหานครภาค 4 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เลือก
ขอบเขตพื น้ ที่ ในการวิจัยที่ พื น้ ที่ กรุ ง เทพมหานครภาค 2 เนื่ อ งจากส านัก งานใหญ่ ของบริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานคร ตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ กรุงเทพมหานครภาค 2
ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางฐานข้ อมูลต่างๆแก่โรงงานอื่นๆ ทัว่ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้ ในสมัย
ปั จจุบนั ได้ มีโรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จบริ ษัทอื่นๆ เข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่งทางการตลาดเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แต่
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ยังคงสามารถรักษาพนักงานให้ คงอยู่กบั องค์กรได้ ผู้วิจยั
จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 โดยศึกษาด้ านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ านการ
บริ หารจัดการคนเก่ง และระดับความสุขในการทางานภายในองค์กร มีผลต่อคงอยู่ของพนักงาน
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หรื อไม่ โดยหากองค์การสามารถนาปั จจัยเหล่านี ้มาพิจารณาทบทวนระบบการบริ หารทรัพยากร
มนุษ ย์ ภ ายในองค์กร จะเป็ น ประโยชน์ ต่อผลองค์ กรซึ่งสามารถลดภาระงาน ลดต้ นทุน ในการ
บริ หารจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์ได้ อีกทางหนึ่ง และใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่บริ ษัทอื่นๆ ที่
สนใจได้ อีกด้ วย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการคงอยู่ของพนักงานใน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 โดยจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ ประสบการณ์ในงาน
2. เพื่ อศึกษาปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่งที่ มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
3. เพื่ อศึกษาระดับความสุขในการทางานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
ความสาคัญของการวิจัย
ผู้ บริ ห ารสามารถวางแผนปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 เพื่อให้ พนักงานคงอยู่กับองค์การ
นาน หรื อจนกว่าเกษี ยณอายุ เพื่อนาไปสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพ และสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า
ต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 จานวน 333 คน (ศมณรงค์ ผ่านสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23
มกราคม 2561)
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ผู้วิจยั ทราบจานวนประชากรจึงคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
(Yamane, 1973, pp. 580-581) ได้ เท่ากับ 182 คน และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนขนาดตัวอย่างเพื่ อให้
เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร 20% ของจานวนประชากร ได้ ประมาณ 68 คน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่าง
ของการวิจัย ครั ง้ นี ้ เท่ ากับ 250 คน โดยใช้ วิธี ก ารสุ่ม ตัวอย่า งแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Random
sampling) แบ่ ง แบบเป็ นสั ด ส่ ว น (Proportional) และการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 18 - 28 ปี
1.1.2.2 29 - 39 ปี
1.1.2.3 40 - 50 ปี
1.1.2.4 51 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.1.3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.3.2 ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
1.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.4 สถานภาพสมรส
1.1.4.1 โสด
1.1.4.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.1.4.3 หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
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1.1.5 ตาแหน่งงาน
1.1.5.1 พนักงานผลิต
1.1.5.2 พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.1.5.3 เจ้ าหน้ าที่บริการจัดส่ง
1.1.5.4 อื่นๆ โปรดระบุ.........................
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.6.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท
1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท
1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท
1.1.6.5 40,001 บาท ขึ ้นไป
1.1.7 ประสบการณ์ในงาน
1.1.7.1 น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี
1.1.7.2 5 - 9 ปี
1.1.7.3 10 - 14 ปี
1.1.7.4 15 - 19 ปี
1.1.7.5 20 ปี ขึ ้นไป
1.2 ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง
1.2.1 ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.2.2 ด้ านความรู้ความสามารถ
1.2.3 ด้ านบรรยากาศในการทางาน
1.2.4 ด้ านผู้บริหารหรื อหัวหน้ างาน
1.2.5 ด้ านความก้ าวหน้ า
1.3 ความสุขในการทางาน
1.3.1 ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
1.3.2 ด้ านความพึงพอใจในงาน
1.3.3 ด้ านอารมณ์ทางบวก
1.3.4 ด้ านอารมณ์ทางลบ
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2. ตั ว แปรตาม (Dependent variables) ได้ แก่ การคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ ดงั นี ้
1. การคงอยู่ ข องพนั ก งาน หมายถึ ง การตัด สิน ใจของพนัก งานที่ จ ะท างานอยู่กับ
องค์การ ซึ่งเกิดจากความผูกพันต่อองค์กร ความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน ความ
ภักดีตอ่ องค์กร โดยไม่คิดเปลี่ยนงานหรื อลาออกจาก บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2
2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด เป็ นธุรกิจในเครื อซีเมนต์ไทย หรื อ SCG
เป็ น บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต คอนกรี ต ผสมเสร็ จ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ค อนกรี ต ส าเร็ จ รู ป รายแรกของไทย ที่ ยึ ด
หลักการผลิตสินค้ า และการบริ การตามมาตรฐานสากลมาเป็ นเวลานานกว่า 60 ปี โดยมีจุดเด่น
ด้ านนวัตกรรมสินค้ าและบริ การที่หลากหลาย และครบวงจร ทัง้ คอนกรี ตผสมเสร็ จ ผลิตภัณ ฑ์
คอนกรี ตสาเร็จรูป และวัตถุดบิ หิน ทราย ที่ผ้ บู ริโภครู้จกั กันดีภายใต้ ตราสินค้ า “CPAC”
3. ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ ง หมายถึง ปั จจัยที่ผ้ บู ริหารนามาปรับใช้ ในการ
จูงใจให้ พนักงานของ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค2 ทางาน
อยูก่ บั องค์การนานๆ หรื อจนกว่าเกษียณอายุ โดยประกอบไปด้ วย 5 ปัจจัย ดังนี ้
3.1 ด้ านค่ าตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร หมายถึ ง เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้ รับอย่างยุติธรรมกับการมีชีวิตอยู่ได้ ในสังคมโดยทัว่ ไปของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
3.2 ด้ านความรู้ ความสามารถ หมายถึง การได้ ทางานตามที่ตนเองมีความรู้ งานที่
ถนัดและอยากทา นายจ้ างต้ องรู้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความสามารถทางด้ านไหน มีความอยาก
ทาเรื่ องอะไรที่เป็ นประโยชน์กบั องค์การได้ บ้าง มีการจัดอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ พนักงานทางานได้ ดี
และได้ ผลงานที่ดีจากพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค
2
3.3 ด้ านบรรยากาศในการทางาน หมายถึง มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน คาว่า
บรรยากาศในการท างาน มี 2 มิ ติ ได้ แก่ บรรยากาศในการอยุ่ร่วมกัน ของเพื่ อนร่ วมงาน และ
บรรยากาศด้ านสถานที่ทางานของบริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานคร
ภาค 2
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3.4 ด้ า นผู้ บริ ห ารหรื อ หั ว หน้ างาน หมายถึ ง การมี ผ้ ูบ ริ ห ารที่ ดี หัว หน้ า งานดี
นายจ้ างบริ หารต้ องอบรม กากับให้ ผ้ บู ริ หาร หัวหน้ างานทุกระดับเป็ นผู้นาที่ดี บริ หารคนให้ ได้ ใจ
พนักงานจึงอยากอยูด่ ้ วยนานๆ
3.5 ด้ า นความก้ า วหน้ า หมายถึ ง ความก้ าวหน้ า ในต าแหน่ ง มี ภ าระงานที่ สูง
ค่าจ้ างสูงขึน้ การเพิ่ม ทักษะในการทางานด้ านอื่ นๆให้ กับพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุ
ก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
4. ความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้ สึกในการมีอารมณ์ ด้านบวกของพนักงาน
อัน เนื่ อ งมาจากผลของการท างาน เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของอารมณ์ ต นเอง ที่ มี
ความรู้สกึ ดีตอ่ การทางาน ซึง่ ประกอบไปด้ วย 4 ปัจจัย ดังนี ้
4.1 ความพึ งพอใจในชี วิ ต หมายถึง ความรู้ สึกพึงพอใจในสิ่ งที่ ตนเองเป็ นและ
กระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
4.2 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การที่บุคคลได้ กระทาในสิ่งที่ตนรักและพอใจ
กับ สิ่ งแวดล้ อมที่ เกี่ ย วข้ องในงาน ของพนัก งาน บริ ษั ท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่ อสร้ าง จ ากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2
4.3 อารมณ์ ทางบวก หมายถึง การที่พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 มีความรู้สึกเป็ นสุขกับสิ่งที่ดี สนุกกับการทางาน เลื่อมใสศรัทธา
ในสิ่งที่ตนเองกระทา
4.4 อารมณ์ ทางลบ หมายถึง การที่พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 มีความรู้สกึ ที่เป็ นทุกข์กบั สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นในการทางาน

8
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน กรณี ศกึ ษา บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ ของ(ศิ
ริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) ปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่งของ (สิทธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา, 2559)
และปั จ จัยด้ านความสุขในการทางานของ (Diener, 2003) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย ใน
ส่วนตัวแปรอิสระ และนาแนวคิดเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงานของ (Kulesa, 2003) มาเป็ นกรอบ
แนวคิดในส่วนของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1. ลักษณะส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4 สถานภาพสมรส
1.5 ตาแหน่งงาน
1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.7 ประสบการณ์ในงาน
2. ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ ง
2.1 ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.2 ด้ านความรู้ความสามารถ
2.3 ด้ านบรรยากาศในการทางาน
2.4 ด้ านผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน
2.5 ด้ านความก้ าวหน้ า
3. ความสุขในการทางาน
3.1 ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
3.2 ด้ านความพึงพอใจในงาน
3.3 ด้ านอารมณ์ทางบวก
3.4 ด้ านอารมณ์ทางลบ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การคงอยูข่ องพนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค2
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ย และประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกัน มีการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง ได้ แก่ ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้ านความรู้
ความสามารถ ด้ านบรรยากาศในการทางาน ด้ านผู้บริหารหรื อหัวหน้ างาน และด้ านความก้ าวหน้ า
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค
2
3. ปัจจัยด้ านความสุขในการทางาน ได้ แก่ ด้ านความพึงพอใจในชีวิต ด้ านความพึงพอใจ
ในงาน ด้ า นอารมณ์ ท างบวก ด้ านอารมณ์ ท างลบ มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข องพนัก งาน บริ ษั ท
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ วั ต ถุ ก่ อ ส ร้ า ง จ า กั ด ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ภ า ค 2

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
โดยแบ่งประเด็นการศึกษา ดังนี ้
1. แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคนเก่ง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการคงอยูข่ องพนักงาน
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์
จากการศึก ษาเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อง ได้ มี ผ้ ูที่ ก าหนดความหมายของลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ไว้ ดงั นี ้
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2550) ได้ ให้ ความหมายของลักษณะประชากรศาสตร์ ไว้ ว่า
ประชากรศาสตร์ ห มายถึ ง ลัก ษณะของแต่ล ะบุค คลที่ แตกต่า งกัน ไป โดยความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร์ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การสื่ อ สารลัก ษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง ประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย
1. เพศ (Sex) ความแตกต่า งของลัก ษณะแต่ล ะบุค คลที่ แ ตกต่างกัน ไป จะมี
อิทธิพลต่อการสื่อสาร ลักษณะของเพศชายและเพศหญิ งที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ การสื่อสารของ
เ พ ศ ช า ย แ ล ะ เ พ ศ ห ญิ
ง ต่ า ง กั น
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2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่ แ ตกต่างกัน ให้ เชื่ อ ฟั ง หรื อเปลี่ ย นทัศ นคติ หรื อ
เปลี่ยนพฤติกรรมนันมี
้ ความยากง่ายต่างกัน ยิ่ งมีอายุมากยิ่งสอนให้ เชื่อฟั ง หรื อเปลี่ยนพฤติกรรม
ยากขึ ้น (อิทธิพล สูชยั ยะ, 2549, น.8) ได้ ทาการวิจยั และได้ ผลสรุปว่า การชักจูงจิตใจหรื อการโน้ ม
น้ าวจิตใจของคนจะยากขึ ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ ้น อายุยงั มีความสัมพันธ์ของข่าวสาร และสื่อ
อื่นด้ วย เช่น ภาษาที่ใช้ ในวัยต่างกัน ก็ตา่ งกันด้ วย
3. การศึก ษา (Education) การศึก ษาเป็ น ตัว แปรที่ ส าคัญ มากที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้รับสาร พบว่าภาษาใหม่ๆแปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวมากกว่า
คนสูงอายุ เป็ นต้ น โดยมีงานหลายชิ ้นชีว้ ่า การศึกษาของผู้รับสารนันท
้ าให้ ผ้ ูรับสาร มีพฤติก รรม
การสื่อสารที่แตกต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่คอ่ ยเชื่ออะไรง่ายๆ และ
มักเปิ ดรับสื่อพิมพ์มาก
4. เชื อ้ ชาติ (Race) ตลอดจนภูมิ ห ลัง ของครอบครัว เป็ น ปั จ จัยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่ องที่ได้ พิสจู น์แล้ วว่า ฐานะทางสังคม และ
เศรษฐกิจนันมี
้ อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2550) ก ล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ ว น ต ลาด ต าม ตั ว แป รด้ าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติ
ที่วดั ได้ ของประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้ านจิตวิทยาและ
สังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้ อมูลด้ านประชากร
จะสามารถเข้ าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี ้
1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมี พ ฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสาร
ต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิ งมีแนวโน้ ม มี ความต้ องการที่จ ะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย
ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความ
ต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีให้ เกิดขึ ้นจากการรับและส่งข่าวสารนันด้
้ วย นอกจากนี ้เพศ
หญิ งและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยมและทัศนคติทงนี
ั ้ ้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
2. อายุ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ คนมี ค วามแตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งของความคิ ด และ
พฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่า
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คนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยม ยึดถื อการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง
มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมี ความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกันคนที่มีการศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็ นผู้มีค วาม
กว้ างขวางและเข้ าใจสารได้ ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ
ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ามักจะใช้ สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูง
มีเวลาว่างพอก็จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหา
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมี
วัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน ปั จจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับ
ตัวผู้รับสารแต่ละคนเช่นปัจจัยทางจิตวิทยา และ สังคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร
กิติมา สุรสนธิ (2541) กล่าวว่า 1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทังในด้
้ าน
สรี ระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจอารมณ์ จากงานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาทังหลายได้
้
แสดงให้ เห็น
ถึงความแตกต่างอย่างมากในเรื่ องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
ได้ กาหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองทังเพศไว้
้
แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บง่ บอก เกี่ยวกับความมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่างๆ ของบุค คล ดังค ากล่าวที่ ว่าผู้ใหญ่ อาบนา้ ร้ อนมาก่อน เกิ ดมาหลายฝน หรื อเรี ยกคนที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเครื่ องบ่ง ชี ้ หรื อแสดง
ความคิดความเชื่อ ลักษณะการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ ไปเมื่อ
อายุเพิ่ ม ขึน้ ประสบการณ์ สูง ขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็ เพิ่ ม มากขึน้ วิธี คิดและสิ่ง ที่ สนใจก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มี
อิทธิพ ลต่อผู้รับสาร การที่คนได้ รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกัน จึงย่อมมีความรู้ สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้ องการที่แตกต่างกัน คนทัว่ ๆ ไป
มักจะสนใจ หรื อยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นส าคัญ และบุคคลมักมี ลักษณะบาง
ประการที่แสดง หรื อบ่งชี ้ถึงพื ้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษา
เป็ นสถาบันที่อบรม กล่อมเกลาให้ บคุ คลมีบคุ ลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้ านครูผ้ สู อน
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ก็มีอิทธิ พลต่อความคิดของผู้เรี ยนโดยการสอดแทรกความรู้ สึกนึกคิดของตัว ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ดังนัน้
การศึกษาจึงเป็ นตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้รับ
4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้ แก่ เชื ้อ
ชาติ และชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พื ้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน
ปั จ จัย เหล่านี ม้ ี อิ ท ธิ พ ลอย่ างส าคัญ ต่อ ผู้รับ ซึ่ง ในการวิจัยทางด้ านนิ เทศศาสตร์ ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า
สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีตอ่
ผู้ ส่ ง สาร และสารสถานะภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ท าให้ คนมี วัฒ นธรรมที่ ต่ า งกั น มี
ประสบการณ์ที่ตา่ งกัน มีทศั นคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ตา่ งกัน
5. ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็ นลักษณะอีกประการหนึง่ ของผู้รับสาร
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ตัว ผู้รั บ สาร ทัง้ ทางด้ า นทัศ นคติ ค่า นิ ย ม และพฤติ ก รรมโดยศาสนาได้ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องกับคน และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตคนตลอดทังชี
้ วิต Childs (อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,
2546, น. 7) ได้ ส รุ ปถึงอิทธิ พ ลของศาสนาที่ มี ต่อบุคคลไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ด้านศีลธรรม คุณ ธรรม
ความเชื่อทางจรรยาของบุคคล ด้ านการเมือง และด้ านเศรษฐกิจ
จากการศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ มาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในส่วนตัวแปรอิสระ เนื่องจาก ประชากรศาสตร์
คือ ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยนาลักษณะที่แตกต่างกันนันมาเป็
้
นเกณฑ์ที่แสดงถึง
ความแตกต่างของความต้ องการของแต่ละบุคคล ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่
ส าคัญ ซึ ง สถิ ติ ที่ วัด ได้ ข องประชากร จะช่ว ยก าหนดเป้า หมาย และอธิ บ ายถึ ง ความคิด และ
ความรู้สกึ ของกลุม่ ตัวอย่างได้ เป็ นอย่างดี
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก่ ง
2.1 ความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ ง
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของการบริ หารจัดการคน
เก่งไว้ ดังนี ้
อริ ยา ธัญ พืช (เอกสารจากเว็บไซต์) กล่าวว่า Talent Management หรื อ ระบบ
การบริ หารจัดการคนเก่ง เป็ นเครื่ องมื อทางการบริ หารทรัพ ยากรบุคคลอย่างหนึ่ง ที่ ในปั จจุบัน
องค์กรจานวนมากกาลังให้ ความสนใจกับการบริหารจัดการคนเก่งที่มีอยูในองค์กร หากจะกาหนด
นิ ย ามของ ค าว่ า Talent Management ก็ อ าจกล่ า วได้ ว่ า Talent Management หมายถึ ง
กระบวนการวิ เคราะห์ แ ละวางแผนที่ มี ค วามสอดคล้ องกัน ในการหาแหล่ ง ที่ ม า (Sourcing)
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กลั่ น กรอง (Screening) การคั ด เลื อ ก (Selection) การน าไปใช้ (Deployment) การพั ฒ นา
(Development) และการท าให้ คงอยู่ ( Retention) ของทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ศัก ยภาพสู ง และ
สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2542) การบริ หารคนเก่ง (Talent Management) หมายถึง การ
บริ หารบุคคลที่มุ่งเน้ นการให้ คนเก่ง หรื อคนที่มีความรู้ ความสามารถ มาทาหน้ าที่เป็ นผู้นาของ
กลุ่ม และพร้ อมที่ จ ะพัฒ นาเพื่ อ นร่ วมงาน ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถสูง ขึน้ ได้ เหมื อ นตนเอง
ตอบสนองความต้ องการขององค์กรทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต การบริ หารคนเก่งจะทาให้ องค์กรมี
คนเก่งมากขึ ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2560) กล่าวไว้ ว่า การบริ หารคน คือ การค้ นหา พัฒ นา
และดึงเอาศักยภาพของคนอออกมาใช้ ให้ ได้ อย่างเต็ม ที่ ซึ่งสิ่งสิ่งนี เ้ ป็ นหน้ าที่ ที่สาคัญ ของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยให้ บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Schweyer (อ้ า งถึ ง ใน ปิ ยะชัย จัน ทรวงศ์ ไ พศาล, 2548) กล่ า วว่า ระบบการ
บริ ห ารจั ด การคนเก่ ง (Talent Management System: TMS) คื อ กระบวนการวิ เคราะห์ แ ละ
วางแผนอย่างเป็ นระบบให้ มีความสอดคล้ องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing)
การคัดกรอง (Screening) การคัดเลื อก (Selection) การกระจายไปทางาน (Deployment) การ
พัฒนา (Development) ตลอดจนการรักษาให้ คงอยู่กบั องค์กร (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศกั ยภาพและความสามารถระดับสูงให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการศึกษาความหมายของการบริหารจัดการคนเก่ง สรุปได้ วา่ การบริการ
จัด การคนเก่ ง เป็ นการบริ ห ารคน คื อ การจัด หา พั ฒ นา เพื่ อ สร้ างคนที่ มี คุณ ภาพ มี ความรู้
ความสามารถในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสู งสุด เพื่อปฏิบตั ิงานได้ บรรลุเ ป้าหมายของ
องค์กรนันๆสื
้ บไป
2.2 ความหมายของคนเก่ ง
พสุธิ ดา ตันตราจิ ณ และ ธี ระวัฒ น์ จันทึก (2559) กล่าวว่า คนเก่ง เป็ นบุคคลที่ มี
ความรู้ ความคิด และความสามารถที่โดดเด่น และมีความแตกต่างไปจากผู้อื่นที่อยู่ในองค์การ
เป็ นคนที่ทางานด้ วยความมุ่งมัน่ ขยัน กระตือรื อร้ น และใฝ่ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการนาสิ่งที่
ตนได้ รับจากการเรี ยนรู้มาประยุกต์และพัฒนาระบบการทางานของตนเองให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น
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Michaels, Jones and Axelrod (2001) กล่าวไว้ ว่า คนเก่ง เป็ นบุคคลที่ มี ความคิด
สร้ างสรรค์ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม มี ศัก ยภาพ มี ค วามสามารถด้ า นสติ ปั ญ ญา การมองโลกแง่ ดี มี
บุคลิกภาพดี มีพรสวรรค์เด่นกว่าผู้อื่น และมีความสามารถในการเรี ยนรู้เพื่อความก้ าวหน้ า
Robertson and Abby (2003) กล่าวว่า คนเก่ง คือบุคคลที่ถกู คาดหวังว่าจะสร้ างผล
การปฏิบตั ิงานได้ ดีกว่าบุคคลอื่นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต โดยคนเก่งจะมีความคิดสร้ างสรรค์และ
ความต้ องการก้ าวหน้ า ไม่วา่ จะได้ รับการสนับสนุนจากองค์การหรื อไม่ก็ตาม การบริ หารจัดการคน
เก่งจึง เป็ นกระบวนการบริ หารจัด การอย่างต่อเนื่ องของความตึงเครี ยดที่ เป็ น ผลมาจากความ
แตกต่างกันของคนเก่ง
2.3 องค์ ประกอบของการรั กษาคนเก่ งให้ คงอยู่กับองค์ กร (Retention)
จากการศึกษาเอกสาร มีผ้ กู ล่าวถึงปั จจัยด้ านการรักษาพนักงานให้ คงอยู่กบั องค์การ
ได้ นานๆ โดยไม่คดิ เปลี่ยนงาน หรื อลาออกจากงานจนกว่าจะเกษียณอายุ ไว้ หลายปัจจัย ดังต่อไป
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2554) กล่าวถึง การรักษาคนเก่งให้ สามารถทางานอยู่กับ
องค์การได้ นนั ้ มีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติ ดังนี ้
1. มิติการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Dimension)
เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่พนักงานต้ องได้ รับการพัฒ นาให้ มีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
แนวทางที่องค์การคาดหวังไว้ องค์การควรส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ศกึ ษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ประชุม
และดูงาน องค์การจะรับพนักงานคนเก่งคนใหม่หรื อคนเก่าเข้ ามาทางานแล้ ว องค์การยังต้ องมี
หน้ าที่ ในการพัฒ นาพนัก งานคนเก่ งเหล่านัน้ ให้ มี ค วามสามารถ มี ทัก ษะและมี ค วามรู้ ตามที่
องค์การคาดหวังด้ วย
2 . มิ ติ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ท า ง า น ( Work Environment Dimension)
สภาพแวดล้ อมในการทางานดี จะทาให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดี องค์การจึงต้ องคานึงถึงความ
เหมาะสมของตาแหน่งหน้ าที่ลกั ษณะงาน และความปลอดภัยในการทางาน
3. มิ ติรางวัล และผลตอบแทน (Reward and Compensation Dimension)
เป็ นการจูงใจคนเก่งให้ ทางานเพื่ อผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นสาคัญ และเป็ นการคาดหวังที่จะได้ รับ
ของคนเก่ง อาจจะเป็ นเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส คาชมเชย การให้ ความไว้ วางใจเป็ นหน้ าทีมหรื อ
มอบหมายงานที่ เ หมาะสมให้ คนเก่ ง โดยการให้ รางวัล เป็ นค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ควรจ่ า ยตาม
ความสามารถ (Pay for Competency) จ่ายตามผลงาน (Pay for Performance) และจ่ายตาม
ความร่วมมือ (Pay for Collaboration)
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4. มิ ติ โ อกาสท้ าทายใหม่ ๆ (New Challenged Opportunity Dimension)
เป็ นการมอบหมายงานที่ท้าทาย มอบหมายงานสาคัญๆหรื อการสนับสนุ นให้ ทางานในตาแหน่งที่
สูงขึ ้น องค์การจะต้ องให้ โอกาสคนเก่งได้ ทางานและแสดงศักยภาพและสมรรถนะ โดยการกาหนด
ตัว ชี ว้ ัด ผลงาน (Key Performance Indicators - KPI) เพื่ อ คนเก่ ง เกิ ด การพัฒ นาทัก ษะ (Skill)
ความรู้ (Knowledge) หรื อ ความสามารถ (Ability) ซึ่ง จะท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง อย่างต่อ เนื่ อ ง
(Continual Improvement)
สิทธิ ศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา (2559) กล่าวไว้ ว่า เป้าหมายของการบริ หารคน คือ 1.
เพื่ อให้ การท างานของแต่ล ะคนได้ ผลตามที่ ม อบหมาย 2. เพื่ อ ให้ ผลงานรวมขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย 3. เพื่อให้ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ ซึ่งการที่จะได้ ผลงานที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขนัน้ ผู้บริ หารต้ องมีวิสยั ทัศน์ในการบริ หารคนด้ วย คือ 1. จะต้ องทาให้ ทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกัน
ทา มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 2. ช่วยกันทางานให้ องค์กรมีผลประกอบการที่ดี มีกาไร และมีความ
มัน่ คง 3. องค์กรต้ องจ่ายค่าจ้ าง สวัสดีการที่ดีให้ พนักงานมีงานทาอย่างต่อเนื่องด้ วย สิ่งเหล่านี ้จะ
น าไปสู่ก ารคงอยู่ต่ อ องค์ ก รได้ ซึ่ ง ปั จ จัย ที่ ท าให้ คนอยู่น านๆ ท างานดี ๆ จะประกอบไปด้ ว ย
MKABC กล่าวคือ
1. M = Money ค่าจ้ างและสวัสดิการ
2. K = Knowledge ได้ ทางานตามที่ตนเองมีความรู้ งานที่ถนัดและอยากทา
นายจ้ างต้ องรู้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความสามารถทางด้ านไหน มีความอยากทาเรื่ องอะไรที่เป็ น
ประโยชน์กับองค์การได้ บ้าง มีการจัดอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ พนักงานทางานได้ ดีและได้ ผลงานที่ดี
จากพนักงาน
3. A = Atmosphere มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน คาว่า บรรยากาศในการ
ทางาน มี 2 มิติ ได้ แก่
3.1 บรรยากาศในการอยูร่ ่วมกันของเพื่อนร่วมงาน
3.2 บรรยากาศด้ านสถานที่ทางาน
4. B = Boss มีผ้ บู ริ หารที่ดี หัวหน้ างานดี นายจ้ าง บริ หาร ต้ องอบรม กากับ
ให้ ผ้ บู ริหาร หัวหน้ างานทุกระดับเป็ นผู้นาที่ดี บริหารคนให้ ได้ ใจ พนักงานจึงอยากอยูด่ ้ วยนานๆ
5. C = Career Path มี ค วามก้ าวหน้ าในต าแหน่ ง ค่ า จ้ างสู ง ขึ น้ ชี วิ ต
คนทางาน เมื่ อมี งานก็ มี ครอบครัว มี ลูก มี บ้าน มี รถ มี พ่อแม่ ที่ ต้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งทาให้ มี
ค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้นเป็ นเงาตามตัว หากทางานแบบเดิม ค่าจ้ างเท่าเดิม ก็อาจจะอยู่ไม่ ได้ หรื ออยู่ได้ ไม่
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นาน ฝึ กอบรมให้ พ นักงานพัฒ นาความรู้ ความสามารถที่สูงขึ ้น เพิ่มตาแหน่งและค่าจ้ างให้ ตาม
ความสามารถ
Cappelli (2002) กล่าวไว้ ว่า เพื่อให้ การบริ หารจัดการคนเก่งเกิดประสิทธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูงสุดนัน้ สิ่งสาคัญคือการรักษาคนเก่งให้ อยูก่ บั องค์การ ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ในการรักษา
คนเก่ง จะต้ องพิจ ารณาถึงปั จ จัยแวดล้ อมภายในองค์การและภายนอกองค์การ รวมถึงสภาพ
ตลาดแรงงานเป็ นส่วนใหญ่ด้วย ซึง่ กลยุทธ์ที่องค์การสามารถใช้ ในการรั กษาคนเก่งขององค์การได้
นัน้ มี 5 ประการดังนี ้
1. การจ่ายค่าตอบแทน (New Compensation Plans) เป็ นประเด็นหนึ่งที่คน
เก่งใช้ ในการพิจารณาว่าจะอยู่หรื อไปจากองค์การ หากคนเก่งรู้สึกถึงความไม่ยตุ ิธรรมและรู้สึกว่า
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การไม่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ คนเก่งก็จะออก
จากองค์การ และรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่มี ประสิทธิ ภ าพนัน้ ควรจ่ายให้ มีความแตกต่าง
ระหว่างคนเก่งที่มีผลการปฏิบตั ิงานและความสามารถสูงกว่าคนทัว่ ไป รวมถึงการให้ คา่ ตอบแทน
พิเศษหรื อรางวัลสาหรับผลงานที่มีความโดดเด่น
2. การออกแบบงานใหม่ (Job Redesign) เป็ นกลยุทธ์ ที่ช่วยรักษาคนเก่งไว้
กับองค์การได้ หากองค์การสามารถระบุได้ ว่าลักษณะงานใดเป็ นงานที่สร้ างความพึงพอใจหรื อไม่
พึงพอใจต่อคนเก่งได้ องค์การสามารถจัดการบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการลดงานที่
สร้ างความไม่ พึ ง พอใจลงไป โดยอาจใช้ การจ้ างงานบริ ษั ท ภายนอก (Outsourcing) เป็ นผู้
ดาเนินงานนันแทน
้
3. ความเหมาะสมของลักษณะงาน (Job Customization) จะคานึงถึงความ
สนใจส่วนบุคคลของคนเก่งกับความเหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละตาแหน่ง เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในการทางานของคนเก่ง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน และผลลัพธ์ ที่องค์การและลูกค้ าได้ รับ
จากการที่คนเก่งมีความพึงพอใจในการทางาน
4. ความผูกพัน ทางสังคม (Strengthening Social Ties) เป็ นกลยุท ธ์ ที่ช่วย
รักษาคนเก่งไว้ กับองค์การได้ ความจงรักภักดีต่อองค์การอาจลดน้ อยลง แต่ความจงรักภักดีและ
ผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานมีสว่ นสาคัญในการอยู่กบั องค์การ
5. การเปลี่ ยนแปลงการจ้ าง (Hiring the less mobile) ในการคัดเลื อกและ
จ้ างพนักงานนันองค์
้ การอาจต้ องพิจารณาว่าควรจ้ างใครระหว่าง คนที่มีความสามารถสูงแต่ยาก
แก่การรักษาไว้ กบั องค์การ กับคนที่อาจไม่มีความสามารถสูงมาก หรื อไม่มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่
โดดเด่นมาก แต่สามารถพัฒนาและฝึ กอบรมได้ เมื่อเข้ ามาทางานและองค์การสามารถรักษาคน
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เหล่ า นี ไ้ ว้ กับ องค์ ก าร ดัง นัน้ การเปรี ย บเที ย บค่า ใช้ จ่า ยระหว่างการฝึ ก อบรมและพัฒ นา กับ
ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพนักงานว่าอย่างไหนคุ้มกว่ากัน
Glenz (2002) ได้ เสนอแนวทางการรักษาคนเก่ง หรื อผู้มีความสามารถสูงไว้ กับ
องค์การ โดยที่องค์การจะต้ องยึดหลักสาคัญ ดังนี ้
1. Creative Community การสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์ช่วยสร้ างบรรยากาศใน
การทางานที่ดี สร้ างความเข้ าใจ และเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บรรยากาศและการ
ชื่นชม ส่งเสริมการสร้ างสัมพันธ์ที่ดี
2. Atmosphere and Appreciation for All ความเคารพและเหตุผ ลในการ
อยูก่ บั องค์การ
3. Respect and Reason for being เคารพสิทธิส่วนบุคคลและการให้ เกียรติ
ทุกคนเท่าเทียมกัน
4. Trust ความไว้ วางใจกัน
5. Teamwork การทางานร่วมกันเป็ นทีม
6. Empathy and Enthusiasm ความเห็นอกเห็นใจและความกระตือรื อร้ น
7. การได้ รับความช่วยเหลือ การตอบแทนกลับจากองค์การ การจัดสวัสดิการ
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง Care Model นี ้ จะช่วยให้ องค์การเข้ าใจถึงความต้ องการที่
แท้ จ ริ งของพนักงานที่ เป็ นคนเก่ง หรื อคนที่ มี ความสามารถสูง และพนักงานทั่วไป ซึ่งจะทาให้
องค์การสามารถตอบสนองความต้ องการเหล่านันได้
้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Eric (2003) ได้ สรุ ป ถึ ง ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การธ ารงรั ก ษาคนเก่ ง ไว้ 5
ประการ ได้ แก่
1. วั ฒ น ธ รรม แ ล ะ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ใน ก ารท า ง าน (Culture and Work
Environment) หมายถึง ระบบการสื่อสารภายในองค์การ การไว้ วางใจและความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล
2. ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
เมื่อเทียบกับผลงาน และความตังใจทุ
้ ม่ เทในการทางาน
3. การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development) ซึ่งครอบคลุมถึง
การฝึ กอบรม ระบบพี่เลี ้ยง การศึกษา และการพัฒนาในสายอาชีพ
4. บทบาทของหัวหน้ างาน (Supervisor Role) หมายถึง รู ปแบบการทางาน
และความสัมพันธ์ของหัวหน้ างานที่มีตอ่ คนเก่ง
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5. โอกาสความก้ าวหน้ าและการใช้ ศั ก ยภาพ (Growth and Earning
Potential) หมายถึง โอกาสในการได้ รับ การพัฒ นาทักษะ การเลื่ อนต าแหน่ง และการมี หน้ าที่
รับผิดชอบที่สงู ขึ ้น
Schweyer (2004 อ้ างถึงใน ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล, 2548) กล่าวว่า ปั จจัยที่
สามารถดึงดูดใจ Talent มีองค์ประกอบ 4 มิติ ได้ แก่
1. มิ ติ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า (Learning and Development
Dimension) ควรให้ ความสาคัญ โดยตระหนักว่าสิ่งที่ Talent ได้ เรี ยนรู้และพัฒนานัน้ จะสัมพันธ์
กับ Performance Competency ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การ
2. มิติสิ่งแวดล้ อมการทางาน (Work Environment Dimension) สิ่งแวดล้ อม
ที่ดีในการทางานจะทาให้ เกิด Work-life Balance ซึง่ ส่งผลดีตอ่ คุณภาพงานที่จะเกิดขึ ้นด้ วย
3. มิ ติ ร า ง วั ล แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น (Reward and Compensation
Dimension) ต้ องให้ ในสิ่งที่ Talent ต้ องการจริ งๆ บางครัง้ อาจจะไม่ใช่ในรูปตัวเงิน เรื่ องของ Fast
Track หรื อเพียงคาชมเชยตามกาลเทศะก็ถือว่าเป็ นรางวัลได้ เช่นกัน
4. มิ ติ โ อ ก า ส ที่ ท้ า ท า ย ใ ห ม่ ๆ (New Challenged Opportunity
Dimension) องค์การต้ องให้ โอกาสในการทางานที่ท้าทายความสามารถของ Talent โดยเริ่ มจาก
งานที่อยู่เหนือขีดความสามารถของ Talent เพียงเล็กน้ อย แล้ วค่อยๆ ยากขึ ้นไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ เขา
เกิ ดการพัฒ นาความรู้ (Knowledge), ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) อย่างต่อเนื่ อง
หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของ Talent Management System ผิดพลาดไป ไม่วา่ จะเป็ น
Talent ที่มีไม่ใช่ตวั จริ ง, คนเก่งได้ ทางานที่ตนไม่มีความรู้ ทักษะ หรื อความสามารถ, องค์การไม่
ส่ ง เสริ ม ให้ คนเก่ ง ได้ พั ฒ นาตนเอง หรื อ การรั ก ษาคนเก่ ง เอาไว้ ไ ม่ ไ ด้ ย่ อ มส่ ง ผลเสี ย ทั ง้ ต่ อ
Talent และต่อ องค์ ก ารอย่ างแน่ น อน ดัง นัน้ ทุก คนในองค์ ก ารควรร่ ว มมื อ กัน และใส่ ใจในทุก
กระบวนการอย่างรอบคอบมากที่สดุ เพื่อให้ เกิด Talent Management System ที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึก ษาแนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับ การบริ ห ารจัดการคนเก่ง สรุ ป ได้ ว่า ในยุค
ปั จจุบนั การที่องค์การได้ คดั เลื อกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติตามต้ องการมาร่วมงาน ผ่านการฝึ กฝน
และพัฒ นาจนมี ความเชี่ ยวชาญในงานมากขึน้ ย่อมมี ค วามคาดหวังและต้ องการให้ บุคลากร
เหล่านันคงอยู
้
่กับองค์การต่อไปนานๆ ซึ่งการจูงใจบุคลากรให้ คงอยู่นนต้
ั ้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์
ร่วมกันไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาแนวคิ ดของ สิทธิ ศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒ นา มาเป็ นแนวคิดในส่วนของตัว
แปรอิสระ กล่าวคือสิ่งที่ทาให้ พนักงานอยู่กบั องค์การไปนานๆนันจะประกอบไปด้
้
วยปั จจัยด้ านการ
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บริ ห ารจั ด การคนเก่ ง 5 ปั จ จัย ได้ แก่ MKABC กล่ า วคื อ M = Money การได้ รั บ ค่ า จ้ างและ
สวัสดิการที่มีความเหมาะสม K = Knowledge พนักงานได้ ทางานที่มีความถนัด ซึ่งผู้บริ หารควร
จะต้ อ งรู้ ว่า พนัก งานแต่ล ะคนมี ค วามสามารถทางด้ านไหน A = Atmosphere ที่ ท างานควรมี
บรรยากาศที่ ดี ซึ่ ง แบ่ ง ได้ 2 มิ ติ ได้ แ ก่ บรรยากาศในการอยู่ร่ ว มกัน ของเพื่ อ นร่ ว มงาน และ
บรรยากาศด้ า นสถานที่ ท างาน B = Boss มี ผ้ ูบ ริ ห ารที่ ดี หัว หน้ างานที่ ดี พนัก งานก็ อ ยากอยู่
ร่วมงานด้ วยนานๆเช่นกัน และ C= Career Path มีความก้ าวหน้ าในตาแหน่ง ได้ รับค่าจ้ างที่สงู ขึ ้น
ตามความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะเห็นได้ ว่าปั จจัยเหล่านี ้เป็ นวิสยั ทัศน์การบริ หารคนที่ดี เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พนักงานได้ รับค่าจ้ างสวัสดิการที่ดี รวมไปถึงการร่ วมคิด ร่วมทา มุ่น
มัน่ สูเ่ ป้าหมาย เพื่อส่งผลให้ องค์กรได้ ผลประกอบการที่ดี ลดภาระงาน ลดต้ นทุนในการบริหารด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ได้ อีกด้ วย
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
3.1 ความหมายความสุขในการทางาน
ความหมายของ ความสุข ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิ ตยสถาน สุข หมายถึง
สบายกาย สบายใจ ภาวะความสุขเป็ นดังการสร้ างสมดุลของอารมณ์ และความรู้สึกด้ านบวก กับ
ความรู้สึกด้ านลบของบุคคล ซึ่งในแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆที่มา
กระทบ ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยภายใน เช่น การรับรู้ ทางจิตใจ หรื อปั จจัยภายนอก เช่น สภาพสังคม
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น อันนามาซึ่งความสาเร็ จของชีวิต ความเพลิดเพลิน ความยินดี ความพอใจ
ความสาราญ ความตอบสนองต่อความต้ องการอันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การกระทาที่นาความ
สนุกสนานมาให้ อนั เกิดจากวัตถุ และประสาทสัมผัสจะทาให้ บุคคลรู้สึกสบายใจ เกิดความสมดุล
ทางด้ านจิตใจ เกิดความสุขในการทางาน ซึ่งจะส่งผลให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ทธิ ผ ล นอกจากนี ย้ ังมี บุคคลต่างๆ ที่ ได้ ให้ ความหมายเกี่ ยวกับความสุขในการทางานไว้
มากมาย ดังต่อไปนี ้
จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2547) ได้ ให้ ความหมายของความสุขในการทางานไว้ ว่า
การที่บุคคลได้ กระทาในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทา พึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองได้ รับ ซึง่ ประสบการณ์เหล่านันได้
้ ให้ ผลกระทบทางบวก
ต่ออารมณ์ มากกว่าความรู้ สึกทางลบ ทาให้ เกิ ดการสร้ างสรรค์ในทางบวกเป็ นสิ่ง ที่ ดีงาม บน
พื ้นฐานทางเหตุผลและศีลธรรม
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พรรณิภา สืบสุข (2548) ได้ สรุปความหมายเกี่ยวกับความสุขในการทางานไว้ ว่า
การที่บุลคลได้ กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ที่ได้ รับเกิดการสร้ างสรรค์ในทางบวก
รัศมี ธันยธร (2550) ให้ ความหมายว่า ความสุขในการทางานเป็ นความรู้ สึกมี
ความสุขที่ เกี่ ยวข้ องกับการท างาน ซึ่งเป็ นอารมณ์ ในทางบวก เกิ ด จากการรับ รู้ ข้ อมูลจากการ
ทางานในแต่ละวัน
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว (2551) ได้ ให้ ความหมายของความสุขในการทางานไว้ ว่า
เป็ นผลของการที่บุคคลรับรู้ พฤติกรรมการทางาน มีสัมพันธภาพของตนเองและผู้ร่วมงาน ทาให้
แสดงอารมณ์ ที่ มี ต่องานในทางบวก รับ รู้ ได้ ถึง การให้ ความร่ วมมื อและการให้ ความช่วยเหลื อ
เกื ้อกูลกันระหว่างผู้ร่วมงานทาให้ เกิดมิตรภาพ และความปรารถนาดีตอ่ กัน มีความรัก ชอบ ผู กพัน
ในงานที่ตนทา
Manion (2003) กล่าวว่า ความสุขในการทางาน คือการเรี ยนรู้ จ ากการกระทา
การสร้ างสรรค์ของตนเอง การแสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะ มี ความปลาบปลื ม้ ใจ นาไปสู่การ
ปฏิ บัติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยค านึ ง ถึ ง การรั บ รู้ การแสดงออกในการปฏิ บัติ ง านด้ ว ย
ความรู้สึกอยากที่จะทางาน รวมไปถึงบุคลากรมีความผูกพันกันและมีความพอใจที่ได้ ปฏิบตั ิงาน
ร่วมกัน
Gavin and Mason (2004) ให้ ความหมายของความสุ ข ในการท างาน ว่ า
ความสุขในการทางานเป็ นความรู้ สึกทางบวก ซึ่งเป็ นความรู้ สึกภายในของแต่ละบุคคล โดยที่
อารมณ์ความรู้สกึ ทางบวกดังกล่าวตอบสนองปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
3.2 ปั จจัยและองค์ ประกอบของความสุข
รวมศิริ เมนะโพธิ (2550) กล่าวว่า ภาวะในการทางานที่ พ นักงานทุกคนจะรู้ สึก มี
ความสุขกับการทางานนัน้ จะประกอบด้ วยปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการ
ทางานอย่างมีความสุข 5 ด้ าน ได้ แก่
1. ผู้น า (Leaderships) หมายถึ ง ระดับ ผู้บ ริ ห ารหรื อ หัว หน้ า ในงานในระดับ
องค์การที่มีลกั ษณะสาคัญในการส่งเสริ มหรื อสร้ างให้ พนักงานเกิดการทางานอย่างมีความสุข โดย
ผู้นาในแบบดังกล่าวจะต้ องมีลกั ษณะที่ส่งเสริ มและสร้ างทีมงานภายใต้ บงั คับบัญชา มีการสร้ าง
แรงจูงใจ สร้ างแรงปรารถนาในการทางานอย่างสม่าเสมอ
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2. ความสัมพันธ์ ในที่ทางาน (Friendships) หมายถึง การมี ปฏิสัมพันธ์ กันในที่
ทางานระหว่างเพื่อนร่ วมงานด้ วยกัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ ดงั กล่าวนัน้ จะต้ องมีความ
ผูกพันที่แน่นแฟ้นภายในกลุม่ และมีความยอมรับซึง่ กันและกัน
3. ความรักในงาน (Job Inspiration) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้ องปฏิบตั ิ
เพื่อให้ ภารกิจที่ตนได้ รับมอบหมายนันๆ
้ บรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ โดยบุคคลนัน้
4. ค่ า นิ ย ม ร่ ว ม ขอ งอ งค์ ก าร (Organization’s Shared Values) ห ม าย ถึ ง
พฤติกรรมของคนในองค์การที่ยึดถือเป็ นพฤติกรรมร่วมและมีการปฏิบตั กิ ันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็ นวัฒนธรรมขององค์การนัน้
5. คุณ ภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life) หมายถึง ความสัม พัน ธ์
ขององค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ สภาพการทางาน การมีสว่ นร่วมของพนักงาน และการคานึงถึงความ
เป็ นมนุษย์ในการทางาน ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิพ ลต่อองค์การและพนักงานที่ก่อให้ เกิดความพึง
พอใจร่วมกันเพื่อให้ พนักงานมีประสิทธิภาพในการทางานอย่างสูงสุด
Diener (2003) ได้ อธิ บายปั จจัยหรื อองค์ประกอบความสุขไว้ ว่า คือ ความพึงพอใจ
ในชีวิตความพึงพอใจในเป้าหมายหลักของชีวิตตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตเหล่านัน้ เป็ นอารมณ์
ความรู้สึกด้ านลบต่า คนที่มีความสุขเกิดขึ ้นได้ จากปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น อายุ รายได้
สภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อความต้ องการของบุคคล โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองเป็ นและกระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต ที่สอดคล้ องกับความเป็ น
จริ ง สามารถกระทาได้ ตามความตังใจสมเหตุ
้
สมผล ทาให้ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ ้นโดยไม่จาเป็ นต้ อง
ปรับตัว
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บคุ คลได้ กระทาใน
สิ่งที่ตนเองรัก และพอใจกับสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องในการทางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทา
สาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย ตลอดจนงานทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
3. อารมณ์ ทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ สึกเป็ นสุข
กับสิ่งที่ดี สนุกสนานกับการทางาน ยิ ้มแย้ มสดใสกับการทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทา
รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานที่กระทา
4. อารมณ์ทางลบ (Negative Effect) หมายถึง การที่บคุ คลมีอารมณ์ความรู้สกึ ที่
เป็ นทุกข์กบั สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นในการทางาน เช่น มีความคับข้ องใจ เบื่อหน่ายเศร้ าหมอง ไม่สบายใจ
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เมื่ อ เห็ น การกระท าที่ ไม่ ดี ไม่ถูกต้ อ ง แล้ วมี ค วามอยากแก้ ไขปั ญ หาเหล่านัน้ เพื่ อสนองความ
ต้ องการการมีอารมณ์ในทางบวกมากขึ ้น
Manion (2003) ได้ อธิบายองค์ประกอบของความสุขไว้ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) เป็ นพื น้ ฐานที่ ทาให้ เกิดความสัม พันธ์ ของ
บุคคลากรในสถานที่ทางาน โดยที่บคุ คลมาร่วมกันทางานเกิดสังคมการทางานมากขึ ้น เกิดความ
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลากรที่ตนปฏิบตั ิงาน ให้ ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
การพูดคุยอย่างเป็ นมิ ตร ในการช่วยเหลื อและได้ รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิ ดมิ ตรภาพ
ระหว่างปฏิบตั งิ านกับบุคลากรต่างๆ
2. ความรักในงาน (Love of the Work) เป็ นการรับรู้ ถึงความรู้ สึกรักและผูกพัน
อย่างเหนี ยวแน่นกับงาน รับ รู้ ว่าตนมี ภ าระในการปฏิ บัติงานให้ สาเร็ จ มี ความยินดีในสิ่งที่ เป็ น
องค์ประกอบของงาน กระตือรื อร้ นในการทางาน เกิดความรู้สึกในทางบวกที่ได้ ทางาน สนุกสนาน
และมีความรู้สกึ ภูมิในที่ได้ ทางาน
3. ความส าเร็ จ ในงาน (Work Achievement ) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่า ได้ ท างาน
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้ รับความสาเร็ จจากการทางานที่ได้ รับมอบหมาย และการ
ได้ รับมอบหมายให้ ทางานที่ท้าทายได้ สาเร็จทาให้ เกิดความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในชีวิต
4. การเป็ นที่ยอมรับ (Recognition) คือ การรับรู้ว่าตนเองได้ รับความเชื่อถือจาก
ผู้ร่วมงาน ได้ รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานผู้บงั คับบัญชาในการทางาน ได้ รับความคาดหวังที่ดี
Gavin and Mason (2004) ก ล่ าวไว้ ว่ า ค วาม สุ ข ใน ก ารท างาน นั ้น จ ะต้ อ ง
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความมีอิสระ หมายถึง บุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ต้องการ
และมีอานาจในการตัดสินใจ ทาให้ บคุ คลมีความพึงพอใจในชีวิต
2. ความรู้ เป็ นสิ่ งส าคัญ ในการตัดสินใจในสิ่ งที่ ต้องการได้ ถูกต้ อง รู้ ว่าควรใช้
ความรู้อย่างไร เกิดความคิดเชิงสร้ างสรรค์และใช้ ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
3. ความสามารถ เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึ กฝนได้ ด้วย
การจัด อบรมต่างๆ ให้ เกิ ด ความรู้ ความช านาญ ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด วิ สัย ทัศ น์ แ ละประสบการณ์ ที่
กว้ างขวางขึ ้น
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับความสุขในการทางาน สรุ ปได้ ว่า
ยุคปั จจุบนั การที่องค์การได้ คดั เลือกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติตามต้ องการมาร่วมงาน ผ่านการฝึ กฝน
และพัฒ นาจนมี ความเชี่ ยวชาญในงานมากขึน้ ย่อมมี ค วามคาดหวังและต้ องการให้ บุคลากร
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เหล่านันคงอยู
้
่กับองค์การต่อไปนานๆ ซึ่งการจูงใจบุคลากรให้ คงอยู่นนต้
ั ้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์
ร่วมกันไป และในยุคปั จจุบนั เงิน หรื อ ค่าตอบแทนที่สงู เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการ
รักษาบุคลากรให้ คงอยูก่ บั องค์การได้ เสมอไป โดยอาจจะต้ องคานึงถึงความต้ องการ หรื อความสุข
ในการทางานของพนักงานด้ วย เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานภายในองค์การ ผู้วิจยั จึงนา
แนวคิดของ Diener มาใช้ เป็ นแนวคิดและทฤษฎีในส่วนตัวแปรอิสระ เนื่องจากปั จจัยที่สาคัญใน
การทางานไม่ใช่มีเพียงค่าตอบแทนที่สงู การที่พนักงานเกิดความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจใน
งาน เป็ นเป้าหลักของการใช้ ชีวิตตลอดจนประสบการณ์ ในชีวิตเหล่านัน้ เป็ นอารมณ์ ความรู้ สึก
ทางบวก หรื อทางลบซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ ้นภายในองค์กร ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้จะ
ส่งผลให้ ผ้ บู ริหารเกิดความเข้ าใจในความรู้สกึ ของพนักงานมากขึ ้นอีกด้ วย
4. แนวคิดเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน
ความหมายและความสาคัญของการคงอยู่ในองค์ การ
มีผ้ ใู ห้ ความหมายของการคงอยูไ่ ว้ ดังต่อไปนี ้
บุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต นรากู ล (2551) กล่ า วว่ า การคงอยู่ ใ นงาน หมายถึ ง การที่
ผู้ปฏิบตั งิ านเข้ าทางานในองค์การระยะหนึง่ และยังคงทางานในองค์การนันๆจนถึ
้
งปัจจุบนั
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวไว้ ว่า การคงอยู่ในงาน หมายถึง การที่
ผู้ปฏิบตั ิงานเข้ าทางานในองค์การระยะหนึ่ง และยังคงทางานในองค์การนันๆจนถึ
้
งปั จจุบนั และ
การที่บุคคลเข้ าสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้ วไม่เปลี่ยนอาชีพด้ วยเหตุผลใดๆ การก้ าวเข้ ามาสู่อาชีพ
ด้ วยความมัน่ ใจ และปรารถนาที่จะประกอบอาชีพนันต่
้ อไปด้ วยความสมัครใจ ความสาคัญของ
การคงอยู่ในงาน คือการที่บุคคลได้ รับเลือกเข้ ามาปฏิบตั ิงานไม่ได้ จาเจอยู่กับงานนันตลอดเวลา
้
บุคคลต้ องการขวัญกาลังใจ ต้ องการการพัฒ นาอย่างก้ าวหน้ าและมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน หาก
องค์ การสามารถตอบสนองสิ่ ง เหล่านี ไ้ ด้ จะทาให้ บุค คลเกิ ด ความรัก ความผูก พันกับ งานและ
องค์การ ซึง่ จะเกิดผลดีตอ่ องค์การ ถ้ าองค์การต้ องการให้ บคุ คลคงอยูก่ บั องค์การ
Kulesa (2003) อ้ างถึงใน ธันย์ ชนก ศรี ส วัส ดิ์ (2556, น. 51) ได้ กล่าวไว้ ว่า การ
คงอยู่ในงาน หมายถึง การตัดสินใจของคนเก่งที่จะทางานอยู่กับองค์การ โดยไม่คิดที่จะเปลี่ยน
งานหรื อลาออกจากองค์การ และจะอยู่กับองค์การไปตลอดจนกว่าจะเกษี ยณอายุ การรักษาคน
เก่งให้ อยู่กบั องค์การนันนั
้ บว่าเป็ นงานท้ าทาย และมีคณ
ุ ค่าต่อองค์การ ซึ่งความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการคนเก่งไม่ว่าจะเป็ นการดึงดูด ค้ นหา พัฒนา ถือเป็ นหน้ าที่สาคัญของทุกฝ่ ายที่จะต้ อง
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ร่วมมือกันเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุ ด ทังนี
้ ้สิ่งที่สาคัญในการที่จะรักษาคนเก่งให้
อยูก่ บั องค์การ คือ ต้ องเข้ าใจว่าปัจจัยอะไรเป็ นสิ่งจูงใจคนเก่งเหล่านี ้ให้ คงอยู่กบั องค์การ
จากการศึกษาความหมายและความสาคัญของการคงอยู่ในองค์กร ผู้วิจยั ได้
นาแนวคิดของ Kulesa มาใช้ ในส่วนของตัวแปรตาม เนื่องจากการตัดสิ นใจของคนที่จะทางานอยู่
กับองค์กรนัน้ ขึ ้นอยู่กับการบริ หารร่วมกันของหลายๆฝ่ าย ทังผู
้ ้ บริ หาร รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับปั จจัยด้ านต่างๆ ที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อนาไปสู่การจูงใจให้ คนเก่งเหล่านี ้คง
อยูก่ บั องค์กรต่อไป
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด หรื อ ซีแพค (CPAC) เป็ นธุรกิจในเครื อซีเมนต์
ไทย หรื อ SCG มี ส านักงานใหญ่ ตงั ้ อยู่ที่ 1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์ส ว่าง เขตบางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ และผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตสาเร็ จรู ป
รายแรกของไทย ที่ยดึ หลักการผลิตสินค้ า และการบริ การตามมาตรฐานสากลมาเป็ นเวลานานกว่า
60 ปี โดยมี จุด เด่น ด้ านนวัต กรรมสิ น ค้ าและบริ ก ารที่ ห ลากหลาย และครบวงจร ทัง้ คอนกรี ต
ผสมเสร็ จ ผลิตภัณ ฑ์ คอนกรี ตส าเร็ จ รู ป และวัตถุดิบ หิน ทราย ที่ ผ้ ูบริ โภครู้ จักกันดีภ ายใต้ ตรา
สินค้ า “CPAC”
“CPAC” เป็ นผู้ผ ลิ ต คอนกรี ตผสมเสร็ จ รายแรกที่ ได้ รับการรั บรองระบบคุณ ภาพ ISO
9001, ISO 14001, มอก. 18001, ISO/IEC 17025 และ มอก. 213-2552
บริ ษั ท ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวัต ถุก่ อ สร้ าง จ ากัด หรื อ ซี แพค (CPAC) มี ป ระสบการณ์ ง าน
คอนกรี ต จากอดีตสูป่ ัจจุบนั ก้ าวสูอ่ นาคตที่ยงั่ ยืน ดังต่อไปนี ้
The First Generation (พ.ศ.2506 – 2533)
ยุคแรกของธุรกิจ คอนกรี ตผสมเสร็ จในประเทศไทย รถโม่ผสมคอนกรี ตถูกมองว่าเป็ น
เครื่ องจักรหนักชนิดหนึ่ง เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ ด้ านความปลอดภัย ของมาตรฐานสากล
รถโม่ CPAC จึงมีลกั ษณะเป็ นสีเหลืองทังคั
้ น และด้ วยความเอาใจใส่ในคุณภาพคอนกรี ตภายในโม่
CPAC จึงได้ นาแถบสีน ้าเงินติดไว้ บนโม่ เพื่อ บ่งชี ้การหมุนของโม่ขณะจัดส่ง
The Second Generation (พ.ศ. 2533 – 2549)
ยุคที่ สองของธุรกิจ คอนกรี ตผสมเสร็ จ การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรม
ก่อสร้ างไทยก่อให้ เกิดคูแ่ ข่งทางธุรกิจขึ ้นหลายรายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ความเป็ นผู้นาในคุณภาพ
และการบริ การประกอบกับรถโม่ผสมคอนกรี ต ไม่ได้ ถกู มองว่าเป็ นเครื่ องจักรหนักอีกต่อไป CPAC
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จึง ได้ ริเริ่ ม เปลี่ ย นโฉมลัก ษณ์ ของ รถโม่เป็ นรายแรก จากเหลื องนา้ เงิน มาเป็ น ฟ้ าขาว ซึ่งเป็ น สี
ประจาบริ ษัทของ CPAC เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจได้ ว่าทุกคิวคอนกรี ตที่ส่งจากรถโม่ CPAC ฟ้าขาว
เต็มเปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพและบริการอย่างแท้ จริง
The Third Generation (พ.ศ.2549 ถึงปั จจุบัน)
ยุคที่สามของคอนกรี ตผสมเสร็ จ การดาเนินธุรกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จไม่ได้ เป็ น เพียง
แค่การผสมคอนกรี ตและการจัดส่งคอนกรี ตธรรมดา แต่ยงั ต้ องครอบคลุม ถึงการให้ บริ การที่ครบ
วงจร ทัง้ การให้ บริ การปรึ กษาข้ อมูลคอนกรี ต (Help Desk) การออกแบบส่วนผสมคอนกรี ตให้
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มและการใช้ ง าน (Customized Products) การให้ บ ริ ก ารช่อ งทาง
จาหน่ายที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว (Counter Service & Mobile EDC
วิสัยทัศน์ ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
ยึดมัน่ พัฒนาสินค้ า และการบริการตามมาตรฐานสากล
พันธกิจของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
1. ซี แพค (CPAC) ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นความมี คุณ ภาพทัง้ ระบบ และปรับปรุ ง
สิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยได้ ท าการศึ ก ษาคอนกรี ต ผสมเสร็ จ ที่ เหมาะกับ วัต ถุดิ บ
สภาพแวดล้ อมในแต่ละภูมิประเทศ และการใช้ งานแต่ละประเภท
2. ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้ มีความหลากหลาย และตอบสนองทุกความ
ต้ องการของผู้บริโภค ได้ แก่ การจัดส่งคอนกรี ตด้ วยรถโม่เล็กซีแพค และการบริการส่งคอนกรี ตด้ วย
ระบบสายพานส่งคอนกรี ต เป็ นต้ น
3. มุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพของสินค้ าและบริ การ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทีมงาน
CPAC Call Center ที่มุ่งมั่นทางานด้ วยใจ ตังแต่
้ การรับคาสั่งซื ้อ ติดตามสถานะการจัดส่ง และ
การให้ คาปรึกษาในด้ านงานคอนกรี ตแบบครบวงจร
4. ร่ ว มแบ่ง ปั น และส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจในคอนกรี ต เทคโนโลยี โดยการ
ดาเนินการส่งเสริ ม และรวบรวมความรู้ ทุกเรื่ องจากประสบการณ์ จริ งในด้ านคอนกรี ตเทคโนโลยี
มากว่ า 60 ปี เพื่ อ จั ด ท าห้ องสมุ ด ความรู้ เรื่ อ งคอนกรี ต แบบครบวงจร ในรู ป แบบดิ จิ ต อล
www.CPACcademy.com ซึง่ ถือเป็ นแห่งแรกในประเทศไทย
บริ ษั ท ผลิ ต ภัณ ฑ์ และวัต ถุก่ อสร้ าง จ ากัด (CPAC) ได้ ดาเนิ น การพัฒ นาวิธี ก าร และ
รูปแบบให้ ผลิตภัณ ฑ์คอนกรี ต และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของซีแพค กระจายตัวไปสู่
ผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวาง ด้ วยโรงงานคอนกรี ตผสมเสร็ จกว่า 502 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครจานวนทังสิ
้ ้น 97 โรงงาน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ภาค ได้ แก่ กรุงเทพมหานครภาค 1
กรุงเทพมหานครภาค 2 กรุ งเทพมหานครภาค 3 และกรุงเทพมหานครภาค 4 ซึ่งในภาคต่างๆ จะ
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แบ่งเขตความรับผิดชอบจากการจัดตังโรงงานในแต่
้
ละพื ้นที่ เพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และ
การบริ ก ารได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทัง้ ยัง เป็ น การกระจายเครื อ ข่า ยโรงงานให้
ครอบคลุม ทั่วทุกพื น้ ที่ โดยทางบริ ษัทจะเรี ยกการกระจายเขตความรับผิดชอบจัดตัง้ โรงงานว่า
“แผนก” ดังต่อไปนี ้
กรุ งเทพมหานครภาค 1 จานวน 29 โรงงาน แบ่งเขตความรับผิดชอบจากการจัดตัง้
โรงงานออกเป็ น 3 แผนก ได้ แก่
แผนกพระรามสอง จานวน 10 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานท่าพระ โรงงานบางปลากด3
โรงงานบางมด โรงงานบางโคล่1 โรงงานบางโคล่3 โรงงานราชบูรณะ2 โรงงานราชบูรณะ4 โรงงาน
สุขสวัสดิ์ และ โรงงานเจริ ญนคร
แผนกพระรามสี่ จานวน 10 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานคลองเตย1 โรงงานคลองเตย2
โรงงานลุมพินี 1 โรงงานลุมพินี2 โรงงานลุมพินี3 โรงงานลุมพินี4 โรงงานบ่อนไก่ โรงงานพระราม
4/1 โรงงานพระราม4/2 และ โรงงานพระราม4/3
แผนกพระรามเก้ า จานวน 9 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานสุมขุมวิท 101 โรงงานสุขุมวิท
101/2 โรงงานคลองตัน2 โรงงานบางจาก1 โรงงานบางจาก2 โรงงานพระราม9/2 โรงงานพระราม
9/4 โรงงานพระราม9/5 และโรงงานศูนย์วฒ
ั นธรรม
กรุ งเทพมหานครภาค 2 จานวน 23 โรงงาน แบ่งเขตความรับผิดชอบจากการจัดตัง้
โรงงานออกเป็ น 3 แผนก ดังนี ้
แผนกบางขุนเทียน จานวน 6 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานบางขุนเทียน 2 โรงงานสะแก
งาม โรงงานบางแคโรงงานกัลปพฤกษ์ 1 โรงงานกัลปพฤกษ์ 2 และ โรงงานเอกชัย
แผนกบางซื่อ จานวน 7 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานบางซ่อน3 โรงงานบางซ่อน4 โรงงาน
บางซ่อน4 โรงงานเกียกกาย โรงงานเตาปูน โรงงานรัชวิภา1 และ โรงงานรัชวิภา2
แผนกนนทบุรี จานวน 10 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานตลิ่งชัน1 โรงงานตลิ่งชัน3 โรงงาน
พระราม5 โรงงานบางศรี เมือง1 โรงงานบางศรี เมือง2 โรงงานแคราย2 โรงงานแคราย 3 โรงงาน
รัตนาธิเบศน์ โรงงานบาง-ใหญ่ และ โรงงานมหาสวัสดิ์ 2
กรุ งเทพมหานครภาค 3 จานวน 25 โรงงาน แบ่งเขตความรับผิดชอบจากการจัดตัง้
โรงงานออกเป็ น 3 แผนก ดังนี ้
แผนกธัญบุรี จานวน 7 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานหลักสี่ โรงงานคลองเจ็ด โรงงานสาย
ไหม โรงงานคลองหนึง่ โรงงานปทุมธานี1 โรงงานปทุมธานี2 และโรงงานดอนเมือง

28
แผนกบางเขน จานวน 10 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานชัยพฤกษ์ โรงงานลาดปลาเค้ า
โรงงานราชพฤกษ์ 3 โรงงานราชพฤกษ์ 4 โรงงานราชพฤกษ์ 5 โรงงานปากเกร็ ด โรงงานนวมินทร์ 2
โรงงานบางบัวทอง โรงงานวัชรพล และ โรงงานรามอินทรา2
แผนกปทุมธานี จานวน 8 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานรังสิต โรงงานคลองหลวง โรงงาน
สามโคก โรงงานไทรน้ อย โรงงานนวนคร3 โรงงานนวนคร4 โรงงานลาดหลุมแก้ ว และโรงงานเชียง
ลาดใหญ่
กรุ งเทพมหานครภาค 4 จานวน 20 โรงงาน แบ่งเขตความรับผิดชอบจากการจัดตัง้
โรงงานออกเป็ น 3 แผนก ดังนี ้
แผนกสมุทรปราการ จานวน 5 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานบางบ่อ โรงงานบางนา กม.23
โรงงานบางปู โรงงานบางนา กม.36/2 และ โรงงานบางพลี2
แผนกมินบุรี จานวน 7 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานคลองเก้ า โรงงานนิมิตใหม่ โรงงานมิ
นบุรี โรงงานหนอง-จอก โรงงานลาดกระบัง โรงงานฉลองกรุง และ โรงงานร่มเกล้ า
แผนกบางนา จานวน 8 โรงงาน ได้ แก่ โรงงานแพรกษา โรงงานพระนครใต้ 1 โรงงาน
บางนา กม.5 โรงงานบางนา กม.4 โรงงานบางนา กม. 8 โรงงานกิ่ ง แก้ ว โรงงานปากน า้ และ
โรงงานพระประแดง
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องภายในประเทศ
สุป ราณี เอกอุ (2550) ได้ ศึก ษาการคงอยู่ของพนักงานบริ ษั ท โรงพยาบาลธนบุรี
จากัด จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับปั จจัยจูงใจที่ทาให้ พนักงานคงอยู่
พบว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความเห็นต่อปั จจัยจูงใจเกี่ยวกับลักษณะขององค์การ
และลักษณะของงานต่างกัน มีความเห็นต่อปั จจัยจูงใจเกี่ยวกับลักษณะขององค์การ ลักษณะงาน
และลักษณะสภาพแวดล้ อมของงานต่างกัน ทัศนะต่อปั จจัยจูงใจในการคงอยู่ของพนักงานด้ าน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ โอกาสความก้ าวหน้ า และด้ านสภาพการทางานและความปลอดภัยในการ
ทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
จารัส ตันตระกูล (2551) ได้ ศึกษาความผูกพันต่อองค์การเพื่อการคงอยู่ ศึกษากรณี
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษัท ล็อกซเล่ย์จากัด (มหาชน) มี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม ความผูกพันทางความรู้สึกและความผูกพันทางบรรทัด
ฐานอยู่ในระดับสูง ส่วนความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ลักษณะ
ส่วนบุค คลได้ แ ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อายุง าน ระดับ การศึก ษา และระดับ ต าแหน่งงานของ
พนักงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ปาริ ช าติ บัว เป็ ง (2554) ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
พนักงานบริษัทไดกิ ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย จากัด ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี สถานภาพโสด รายได้ ต่อ เดื อ น 10,001 – 20,000 บาท และระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานอยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมทังหมดอยู
้
่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย 3 อันดับมากที่สดุ คือ ด้ านความรู้สึก ด้ านบรรทัดฐาน และ ด้ าน
ความต่อเนื่องตามลาดับ
บงกชพร ตังฉั
้ ตรชัย และ คณะพยาบาลวิชาชีพ (2554) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทานายการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในงานร้ อยละ 62 รายได้ ของพยาบาลวิชาชีพ
มีผลต่อการคงอยู่ในงานพยาบาลวิชาชีพ มีขนาดอิ ทธิพล 1.57 เท่า ปั จจัยด้ านองค์การที่มีผลต่อ
การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ คือ ด้ านคุณ ลักษณะงานและการทางานมีขนาดอิทธิ พ ล
1.08 เท่า และด้ านลักษณะงานและการทางานมีขนาดอิทธิพล 1.06 เท่า ตัวแปรที่ร่วมทานายการ
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คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ ได้ แก่ รายได้ คุณลักษณะขององค์กร และลักษณะงาน และการทางาน
สามารถทานายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพได้ ร้อยละ 24.8
กรรณิ การ์ กุลเกี ยรติชัย (2554) ได้ ศึกษาปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์ กับการคงอยู่ของ
ทัน ตแพทย์ ในวิท ยาลัย การสาธารณสุข สิริน ธร ผลการวิจัย พบว่า ทัน ตแพทย์ ในวิ ท ยาลัย การ
สาธารณสุขสิริธรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี สถานภาพสมรส โสด ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ทัน ตแพทย์ ร ะดับ ปฏิ บัติ ก าร ระยะเวลาในการปฏิ บัติง านเฉลี่ ย 5.23 ปี ระดับ เงิ น เดื อ นเฉลี่ ย
30,543.06 บาท ปั จ จัย บรรยากาศองค์ ก าร ปั จ จัย แรงจูง ใจและการคงอยู่ข องทัน ตแพทย์ ใ น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้ านอายุระยะเวลาที่
ปฏิบตั งิ าน สถานภาพสมรส ตาแหน่งงานและปั จจัยบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การคงอยู่ของทันตแพทย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์พบว่า ทันต-แพทย์ส่วนใหญ่ให้ เหตุผลการคงอยู่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธรเนื่องจากพึงพอใจกับบรรยากาศองค์การและเหตุผลด้ านครอบครัวที่ได้ มีเวลาดูแลและอยู่ใกล้
ครอบครัว
นภัส จิตต์ธีรภาพ (2554) ได้ ศึกษา ปั จจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทางาน และ
ความผูก พัน ต่อ องค์ ก ารของพนัก งาน : กรณี ศึก ษา โรงงานอุส าหกรรมผลิ ต อาหารแห่ ง หนึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสุขในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
และมีความสุขในการทางานรายด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติบางส่วน ปั จจัยส่วน
บุค คลที่ แ ตกต่า งกัน มี ค วามผูก พัน ต่อ องค์ ก ารโดยรวมไม่ แตกต่า งกัน และมี ค วามผูก พัน ต่อ
องค์การรายด้ านแตกต่างกันอย่างมียนั สาคัญทางสถิติบางส่วน และความสุขในการทางานด้ าน
สังคมดีและด้ านหาความรู้ สามารถร่วมกันทานายความผูกพันตาอองค์การได้ โดยมีคา่ อานาจใน
การทานายร้ อยละ 19.2
ลัก ษมี สุด ดี (2550) ได้ ศึกษา ความสัม พัน ธ์ ระหว่างแรงจูง ใจในการท างาน การ
สนับ สนุน ทางสัง คม ความยึ ด มั่น ผูก พัน ต่อ องค์ ก ารกับ ความสุข ในการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลทั่ว ไป เขตภาคกลาง ผลการวิ จัย พบว่า ความสุข ในการท างานของ
พยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อยู่ในระดับสูง แรงจูงใจในการทางาน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต
ภาคกลาง อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ระดับ .05 การสนับ สนุน ทางสัง คมมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ
ความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทัว่ ไป เขตภาคกลาง อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05 ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของ
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พยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง อย่างมี นัยส าคัญ ที่ ระดับ .05 ตัวแปรที่
ร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 คือ ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ การสนับสนุนทางสังคม และแรงจูงใจในการทางาน โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการ 48.2
จุฑ าทิ พ ย์ สุข สวัส ดิ์ (2555) ได้ ศึกษา แนวทางการบริ หารคนดี คนเก่ง ของสถาน
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า โดยรวม
ผู้ทาแบบสอบถามเพิ่งเริ่มการเตรี ยมการและดาเนินการในการบริ หารคนดี คนเก่ง ไปแล้ วบางส่วน
หรื ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการคัดเลือก
หรื อการระบุคนดี คนเก่ง และเมื่ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นด้ านแนวทางการปฏิ บัติ ด้านการธารง
รักษาคนดี คนเก่ง ขององค์การพบว่า ด้ านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่สนับสนุน
การท างานของคนดี คนเก่ ง บทบาทของหัว หน้ า งานในการบริ ห ารคนดี คนเก่ ง และโอกาส
ความก้ าวหน้ าและศักยภาพของสิ่งที่ได้ รับ สามารถช่วยในการธารงรักษาคนดี คนเก่ง ขององค์การ
อยู่ในระดับมากตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบว่า สถานประกอบการที่มีขนาดแตกต่างกัน ได้ มีการ
เตรี ยมการและดาเนินการในการบริ หารคนดี คนเก่ง ในองค์การไปแล้ วบางส่วนหรื ออยู่ในระดับ
ปานกลางเหมือนกัน และมีความคิดเห็นด้ านแนวทางการปฏิบตั ิด้านการธารงรักษาคนดี คนเก่งใน
องค์การที่เหมือนกัน
ธัน ย์ ช นก ศรี ส วัส ดิ์ (2556) ได้ ศึกษา การศึก ษาแนวทางปฏิ บัติในการธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศกึ ษา สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน จากการศึกษา
พบว่า บุคคลกรที่มีสมรรถนะสูงมีความเห็นด้ านปัจจัยความต้ องการในการปฏิบตั งิ านในระดับมาก
ด้ านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ด้ าน
ปั จ จัยจูงใจในการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้ านระบบบริ หารจัดการค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์อยูใ่ นระดับไม่คอ่ ยพึงพอใจ
วรรณี วิ ริย ะกัง สานนท์ (2556) ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การคงอยู่ข องพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น
พยาบาลวิชาชีพ อายุเฉลี่ย 30.98 ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 4.83 ปี มีความพึงพอใจในงาน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.62) และมีความผูกพันต่อองค์การระดับสูง (𝑥̅ = 3.88) ซึ่งความผูกพันต่อ
องค์การสามารถทานายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลนครธนได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยความผูกพันต่อองค์การสามารถทานายความคงอยูข่ องพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครธนได้ ร้ อยละ 24.3
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วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ (2556) ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการธารงรักษาและการคงอยู่
ของคนเก่งในนิคมอุสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารและพนักงานมี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยการธารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารผู้บริ หารและพนักงาน
มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมแตกต่างกัน และ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการ
ธารงรักษาคนเก่งกับการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
รัชนี อิทธิวรากร (2552) ได้ ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ความสุ ข ในการท างานและความตัง้ ใจที่ จ ะลาออก กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความฉลาดทางจิตวิญญาณอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีความสุขในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง และมีความตังใจที
้ ่จะลาออกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ความสุขในการทางานสามารถทานายความตังใจที
้ ่จะลาออกได้ ร้อยละ 26.1
ผู้วิ จัย ได้ น างานวิ จัย ของ (ธั น ย์ ช นก ศรี ส วัส ดิ์ , 2556) ที่ ไ ด้ ศึก ษา การศึก ษา
แนวทางปฏิบตั ิในการธารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อน มาเป็ นแนวคิดแบบอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ในส่วนของแนวคิดที่ว่า ผู้บริ หารควร
มีการปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุค คล ทัง้ ค่าตอบแทนที่ อยู่ในรู ปของเงิน และไม่ใช่เงิ น ผู้วิจัยจึง คิด ว่า ในยุค ปั จ จุบัน เงิน หรื อ
ค่าตอบแทนที่สงู เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาบุคลากรให้ คงอยู่กบั องค์การได้
เสมอไป โดยอาจจะต้ องคานึงถึง ความต้ องการหรื อความสุขในการทางานของพนักงานด้ วย เพื่อ
เพิ่มอัตราการคงอยูข่ องพนักงานภายในองค์การ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องต่ างประเทศ
Cowin (2002) ได้ ศึกษาความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบว่า สถานะทางวิชาชีพมีผลต่อการคงอยูใ่ นงานอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยประสบการณ์ การท างานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึงพอใจ ส่วนใหญ่
ค่าตอบแทนมี ค วามสัม พัน ธ์ ไม่ พึง พอใจในงานกลุ่ม พยาบาลวิช าชี พ ที่ เริ่ ม ปฏิ บัติง านหลัง จบ
การศึกษา
Zinging Li (2007) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของทีมดูแลสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เชื ้อชาติ เพศ ประวัติการทางาน สถานภาพสมรส สถานะ
ครอบครัว สถานะการเงิน ระดับการศึกษา ค่านิยมและสุขภาพ และปั จจัยด้ านสถานที่ทางาน
ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน รูปแบบการบริ หาร รางวัลและภาระงาน ล้ วน
มีผลต่อการคงอยูใ่ นงานระยะยาว
Kooker and Kamikawa (2010) ได้ ศึกษาความสาเร็ จของกลยุทธ์ ที่จะเพิ่มความคง
อยู่ในงานของพยาบาลและผลลัพ ธ์ ข องผู้ป่ วย ในศูน ย์ ก ารแพทย์ ข นาดใหญ่ ข องฮาวาย ผล
การศึกษาพบว่า การคงอยู่ในงานของพยาบาลจบ 1 ปี ดีขึ ้น จากเดิมร้ อยละ 55.97 เป็ นร้ อยละ
68.20 อัตราการลาออกของพยาบาลลดลงจากเดิม ร้ อยละ 11.26 เป็ นร้ อยละ 2.19 ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นจากเดิม ร้ อยละ 84.6 เป็ นร้ อยละ 87.8 ความพึงพอใจของพยาบาลในด้ านความ
มีอิสระในวิชาชี พ เพิ่มขึน้ จากเดิม ร้ อยละ 43.55 เป็ นร้ อยละ 49.29 ในด้ านการตัดสินใจเพิ่มขึน้
จากเดิมร้ อยละ 41.13 เป็ นร้ อยละ 47.9 ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยแผลที่เกิดจากการอยู่โรงพยาบาลลดลง
จากเดิม ร้ อยละ 15.3 เป็ นร้ อยละ 6.7 ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ผู้วิจยั ได้ นางานวิจยั ของ (Li, 2007) ได้ ศกึ ษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของ
ทีม ดูแลสุขภาพ มาประกอบแนวคิดในการวิจัยครัง้ นี ้ เนื่ องจาก การคงอยู่ในงานประกอบด้ วย
ปั จจัยหลายด้ าน ซึ่ง Zhiqing Li ได้ กล่าวไว้ ว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เชือ้ ชาติ เพศ ประวัติการ
ทางาน สถานภาพสมรส สถานะครอบครัว สถานะการเงิน ระดับการศึกษา ค่านิยมและสุขภาพ
และปั จจัยด้ านสถานที่ทางาน ได้ แก่ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน รูปแบบการ
บริ ห าร รางวัล และภาระงาน ล้ ว นมี ผ ลต่อ การคงอยู่ในงานระยะยาว ผู้วิจัย จึง น าแนวคิดของ
Zhiqing ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น ง า น วิ จั ย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครังนี ผ้ ้ ูวิจัยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาปั จ จัยที่ มี ผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
กรณี ศึกษา บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 โดยมีวิธีในการ
ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ทังหมด
้
23 โรงงาน แบ่งเป็ น 3 แผนก ได้ แก่ แผนกบางขุนเทียน แผนก
บางซื่อ และแผนกนนทบุรี โดยมีพนักงานทังสิ
้ ้นรวม 333 คน (ศมณรงค์ ผ่านสุวรรณ, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2561)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ผู้วิจยั ทราบจานวนประชากรจึงคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
(Yamane, 1973, p 580) ได้ เท่ากับ 182 คน และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนขนาดตัวอย่างเพื่อ ให้ เป็ นตัว
แทนที่ดีของประชากร 20% ของจานวนประชากร ได้ ประมาณ 68 คน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่า งของ
การวิจยั ครัง้ นี ้ เท่ากับ 250 คน
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รของ Yamane ดังนี ้
n =

𝑁
1+𝑁(𝑒 2 )

โดยกาหนดให้
N =
ขนาดของประชากร
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n =
e =

ขนาดของตัวอย่าง
ค่าความคลาดเคลื่อน

ดังนันจากสู
้
ตร
n =

333
1+{(333)(0.052 )}

=
181.72 หรื อเท่ากับ 182
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี ้คือ 182 คน และผู้วิจยั ได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างให้ เป็ น ตัวแทน
ที่ดีของประชากรเท่ากับ 20% ของจานวนประชากร ได้ ประมาณ 68 คน ดังนัน้ ขนาดตัวอย่างของ
การวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 250 คน
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
ขั ้น ที่ 1 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชัน้ ภู มิ (Stratified Random sampling) โดย
แบ่งแยกตามแผนกและโรงงาน แบบเป็ นสัดส่วน (Proportional) คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการในแต่ละโรงงาน ดังตารางที่ 1 ซึ่งผู้วิจยั ได้ คานวณโดยใช้ วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
จากสูตรการกระจายตามสัดส่วนของ (นิยม ปุระคา, 2517, น. 167) ดังนี ้
𝑁ℎ

nh =
( )𝑛
𝑁
โดยกาหนดให้
nh =
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการในแต่ละโรงงาน
n =
จานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมดที
้
่ต้องการศึกษา เท่ากับ 250 คน
Nh =
จานวนประชากรในแต่ละโรงงาน
N =
จานวนประชากรทังหมด
้
เท่ากับ 333 คน
ซึง่ คานวณได้ ดงั นี ้
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ตาราง 1 รายชื่อแผนก โรงงาน จานวนประชากร และจานวนกลุม่ ตัวอย่าง

แผนก
แผนกบางขุนเทียน

แผนกบางซื่อ

แผนกนนทบุรี

โรงงานบางขุนเทียน 2
โรงงานสะแกงาม
โรงงานกัลปพฤกษ์ 1 และ 2

11
12
21

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่ าง
(คน)
7
10
15

โรงงานเอกชัย
โรงงานบางแค
โรงงานบางซ่อน 3 และ 4

11
11
68

7
7
50

โรงงานเกียกกาย 1 และ 2
โรงงานเตาปูน
โรงงานรัชวิภา 1 และ 2

22
17
23

18
13
18

โรงงานตลิ่งชัน 1 และ 3
โรงงานพระราม 5
โรงงานบางศรี เมือง 1 และ 2
โรงงานแคราย 2 และ 3
โรงงานรัตนาธิเบศน์
โรงงานบางใหญ่
โรงงานมหาสวัสดิ์ 2
รวมทัง้ หมด

25
19
26
26
13
8
20
333

20
15
20
20
10
5
15
250

โรงงาน

จานวนประชากร
(คน)

ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เก็บแบบสอบถามกับพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค2
ในแต่ล ะโรงงานที่ เต็ ม ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวน
แบบสอบถาม
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างและพัฒ นาขึน้ จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด ขอบเขตของเนื อ้ หา และเอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ อง แล้ วนามาประมวลสร้ างเป็ นเครื่ องมือเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บริ ษั ท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อ สร้ าง จ ากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 โดยจัดลาดับเนื อ้ หาของ
แบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะส่วนบุค คล คื อ ข้ อ มูล ทั่วไปของ
พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จานวน 7 ข้ อ โดยมี
ลัก ษณะค าถามปลายปิ ด (Closed response question) ให้ เลื อ กตอบเพี ย งค าตอบเดี ย วตาม
ความเป็ นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
ข้ อที่ 1 เพศ ใช้ ระดับการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
1) ชาย
2) หญิง
ข้ อที่ 2 อายุ มี พ นั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวั ต ถุ ก่ อ สร้ าง จ ากั ด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 อายุต่าสุด เท่ากับ 18 ปี และอายุสูงสุด เท่ากับ 60 ปี (ศมณรงค์ ผ่าน
สุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 มกราคม 2561) ผู้วิจยั จึงนามาคานวณการแบ่งอันตรภาคชัน้
โดยแบ่ง อายุของกลุ่ม ตัวอย่าง เป็ น 4 ช่วง ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทเรี ยงล าดับ (Ordinal
Scale) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ คณะ, 2548, น. 195) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
ช่วงอายุ

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้
60−18

=
4
=
10.5 หรื อประมาณ 11
ช่วงอายุของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในแบบสอบถามมีการเรี ยงลาดับ ดังนี ้
1) 18 - 28 ปี
2) 29 - 39 ปี
3) 40 - 50 ปี
4) 51 ปี ขึ ้นไป

38
ข้ อที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) ได้ แก่
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
3) สูงกว่าปริญญาตรี
ข้ อที่ 4 สถานภาพสมรส ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญ ญัติ (Nominal
Scale) ได้ แก่
1) โสด
2) สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
3) หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
ข้ อ ที่ 5 ต าแหน่ ง งาน ใช้ ร ะดับ การวัด ข้ อ มู ล ประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal
Scale) ได้ แก่
1) พนักงานผลิต
2) พนักงานควบคุมคุณภาพ (Q.C.)
3) เจ้ าหน้ าที่บริการจัดส่ง (จบส.)
4) อื่นๆ โปรดระบุ............................
ข้ อที่ 6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale) โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วง ได้ แก่
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
2) 10,001 – 20,000 บาท
3) 20,001 – 30,000 บาท
4) 30,001 บาทขึ ้นไป
ข้ อที่ 7 พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานคร
ภาค 2 มีประสบการณ์ทางานต่าสุด เท่ากับ 1 ปี และมีประสบการณ์ทางานสูงสุด เท่ากับ 20 ปี ขึ ้น
ไป (ศมณรงค์ ผ่านสุวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 29 มกราคม 2561) ผู้วิจยั จึงนามาคานวณการ
แบ่ง อัน ตรภาคชัน้ โดยแบ่ง อายุข องกลุ่ม ตัว อย่า ง เป็ น 5 ช่ว ง ใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภท
เรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนี ้
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ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
ช่วงอายุ

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลที่มคี ่าต่าสุด
จานวนชัน้

=
5
=
3.8 หรื อประมาณ 4
ช่วงประสบการณ์ทางานของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในแบบสอบถามมีการเรี ยงลาดับ ดังนี ้
1) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี
2) 5 - 9 ปี
3) 10 - 14 ปี
4) 15 - 19 ปี
5) 20 ปี ขึ ้นไป
20 −1

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัยด้ านการบริ ห ารจัดการคนเก่ งของ บริ ษั ท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ าง จ ากั ด ในกรุ ง เทพมหานครภาค 2 จ านวน 24 ข้ อ ได้ แ ก่ ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านบรรยากาศในการทางาน ด้ านผู้บริหาร
หรื อหัวหน้ างาน และ ด้ านความก้ าวหน้ า โดยเป็ นแบบสอบถามในรู ปของ Likert Scale เป็ นการ
วัดข้ อมูลประเภทสเกลอันตราภาคชัน้ (Interval Scale) และเป็ นคาถามปลายปิ ดมีคาตอบให้ เลือก
5 ระดับ ได้ แก่ เห็ น ด้ วยอย่างยิ่ง เห็ นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็ นด้ วย และไม่เห็น ด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่ง ได้
กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนในแต่ละระดับ และเกณฑ์ การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ ย
ดังต่อไปนี ้
ตาราง 2 การกาหนดระดับคะแนนต่อระดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1
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เมื่อรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ในการอภิปรายผลการวิจัยของ
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั น้ (Interval Scale) โดยใช้ สู ต ร
คานวณหาความกว้ างของชัน้ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2542)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลมี่คา่ ต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
5
=
0.8
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 การกาหนดระดับค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม

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

การแปลความหมาย
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งอยูใ่ นระดับดีมาก
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งอยูใ่ นระดับดี
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งอยูใ่ นระดับดีปานกลาง
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งอยูใ่ นระดับไม่ดี
ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งอยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 จานวน 15 ข้ อ ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ความพึงพอใจในชีวิต ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในงาน ปั จจัยด้ านอารมณ์ ทางบวก ปั จจัยด้ าน
อารมณ์ ท างลบ โดยเป็ น แบบสอบถามในรู ปของ Likert Scale เป็ น การวัดข้ อมูลประเภทสเกล
อันตราภาคชัน้ (Interval Scale) และเป็ นคาถามปลายปิ ดมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ ได้ แก่ เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งได้ กาหนดเกณฑ์ การให้
คะแนนในแต่ละระดับ และเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี ้
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ตาราง 4 การกาหนดระดับคะแนนต่อระดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ในการอภิปรายผลการวิจัยของ
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั น้ (Interval Scale) โดยใช้ สู ต ร
คานวณหาความกว้ างของชัน้ ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลมี่คา่ ต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
5
=
0.8
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังตารางที่ 5
ตาราง 5 การกาหนดระดับค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม

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

การแปลความหมาย
ความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
ความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับน้ อย
ความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 จานวน 7 ข้ อ โดยเป็ นแบบสอบถามในรู ปของ Likert
Scale เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทสเกลอันตราภาคชัน้ (Interval Scale) และเป็ นคาถามปลายปิ ดมี
คาตอบให้ เลือก 5 ระดับ ได้ แก่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง ซึ่งได้ กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนในแต่ละระดับ และเกณฑ์ การแปลความหมายของ
ระดับค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี ้
ตาราง 6 การกาหนดระดับคะแนนต่อระดับความคิดเห็นของแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

คะแนน
5
4
3
2
1

เมื่อรวบรวมข้ อมูลแจกแจงความถี่แล้ ว ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ในการอภิปรายผลการวิจัยของ
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทอั น ตรภาคชั น้ (Interval Scale) โดยใช้ สู ต ร
คานวณหาความกว้ างของชัน้ ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้ อมูลมี่คา่ ต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
5
=
0.8
แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังตารางที่ 7
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ตาราง 7 การกาหนดระดับค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม
ค่ าคะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

การแปลความหมาย
การคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
การคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับมาก
การคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
การคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับน้ อย
การคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ

ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและทดสอบเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาข้ อมูล จากเอกสาร งานวิจัย รวมทัง้ ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ องกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ างกรอบแนวคิดของการวิจัย และการ
สร้ างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทาการตรวจสอบ
และเสนอแนะเพิ่มเติม
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ อง
เหมาะสม และข้ อบกพร่ องของข้ อคาถาม เพื่ อให้ มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพ ท์
และกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ นามาปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อปรังปรุงอีก
ครัง้ ก่อนนาไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
นาไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่ม ตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุด โดยการคานวณหาค่าสัม ประสิ ทธิ์
อัลฟ่ า (Alpha-Coefficient) โดยวิธีการคานวณของ ครอนบัค (Cronbach) เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่
ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อถือได้ มาก (ศิริชยั พงษ์ วิชยั ,
2544, น.127) โดยควรมี ค่า ความเชื่ อ มั่น ตัง้ แต่ 0.6 ขึน้ ไป (พิ ส ณุ ฟองศรี , 2553) ซึ่ง ได้ ผ ลการ
วิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมัน่ ได้ คา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า ดังนี ้
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมัน่

แบบสอบถาม
ปั จจัยด้ านการบริหารคนเก่ ง
1. ด้ านผลตอบแทน
2. ด้ านความรู้ความสามารถ
3. ด้ านบรรยากาศในการทางาน
4. ด้ านผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างาน
5. ด้ านความก้ าวหน้ า
ปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน
1. ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
2. ด้ านความพอใจในงาน
3. ด้ านอารมณ์ทางบวก
4. ด้ านอารมณ์ทางลบ
การคงอยู่ของพนักงาน

ค่ าความเชื่อมั่น
0.667
0.799
0.808
0.881
0.865
0.885
0.755
0.740
0.878
0.879

5. ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามความเหมาะสม ตามหลั ก สถิ ติ และน า
แบบสอบถามไปรวบรวมข้ อมูลต่อไปจนครบตามจานวนที่ต้องการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยที่
มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค
2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล ดังนี ้
1. แห ล่ งข้ อ มู ล ป ฐม ภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ จ าก ก า รใช้
แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 250 ชุด
2. แหล่งข้ อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ น ข้ อมูลเพื่ อใช้ ป ระกอบการทาวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั ต่างๆ และแหล่งข้ อมูลทาง
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อิ น เทอร์ เน็ ต ของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ทาการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลั ง จากรวบรวมแบบสอบถามทั ง้ หมดที่ ท าการตอบเรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามทังหมดมาด
้
าเนินการดังต่อไปนี ้
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ ออกแบบไว้ โดยการทา Try Out จากนันด
้ าเนินการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องของแบบสอบถาม พร้ อมทังตรวจสอบความเชื
้
่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้ วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’ Alpha Coefficient)
2. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขข้ อบกพร่องเรี ยบร้ อยแล้ วออกเก็บข้ อมูลจริงตามสถานที่ที่
กาหนดไว้
3. ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ ได้ จ ากการเก็ บ
ข้ อมูล
4. น าแบบสอบถามที่ ต รวจสอบเรี ย บร้ อยแล้ ว มาลงรหัส (Coding) ในแบบรหัส
สาหรับประมวลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน และประสบการณ์ ในการทางานแตกต่างกัน ทาให้ ทราบถึง
ลักษณะพื ้นฐานของข้ อมูล สถิตทิ ี่ใช้ ได้ แก่
1. ความถี่ (Frequency) เพื่อใช้ ในการหาความถี่ของข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง ในแบบสอบถามตอนที่ 1
2. ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่ อใช้ ในการแปลความหมายของข้ อมูลลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามตอนที่ 1
3. ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) เพื่ อ ใช้ แ ปลความหมายของข้ อ มู ล ในด้ า นต่า งๆ ใน
แบบสอบถาม ตอนที่ 2, 3 และ4
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูล
ในด้ านต่างๆ ในแบบสอบถาม ตอนที่ 2, 3 และ4
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การวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละ
ข้ อ โดยมีสถิตทิ ี่ใช้ ดังนี ้
1. สถิติ t-test ใช้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t-test) เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ าน
เพศ
2. การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เพื่ อเปรี ย บเที ย บ
ค่า เฉลี่ ย ของกลุ่ม ตัว อย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ขึน้ ไป จะใช้ ส ถิ ติวิ เคราะห์ F-test ในกรณี ที่ มี ค วาม
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน หรื อ ค่า Brown-Forsythe ในกรณี ที่มีความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน เพื่ อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ านอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส
ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทางาน
3. สถิ ติ วิเคราะห์ แ บบการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Regression
Analysis) เพื่ อศึ ก ษ าถึ ง ความ สั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งตั ว แป รอิ ส ระ k ตั ว (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 ) ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม Y โดยที่ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้ น จะได้ สมการถดถอยเชิงซ้ อนซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 ) ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 และ 3 เพื่อหา
ปั จ จัย ด้ านการบริ ห ารคนเก่ ง และปั จ จัย ด้ านความสุข ในการท างาน ที่ มี ผ ลต่อ การคงอยู่ข อง
พนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1ค่ า สถิ ติ ร้ อยละ (Percentage) เพื่ อ ใช้ ในการแปลความหมายของข้ อมู ล
ประชากรศาสตร์ ในแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใช้ สตู ร ดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544, น. 33)
𝑓 𝑥 100

P
=
𝑛
โดยกาหนดให้
P
แทน ค่าร้ อยละ หรื อ เปอร์ เซ็น
f
แทน ความถี่ของข้ อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
4.2 ค่าเฉลี่ย (mean) เพื่ ออธิ บายลักษณะพื น้ ฐานของข้ อมูล ในแบบสอบถาม
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 39)
ˉx
=
โดยกาหนดให้
xˉ
แทน

𝛴𝑥
𝑛

ค่าเฉลี่ย
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แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
4.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ ออธิ บายลักษณะพื น้ ฐาน
ของข้ อมูล ในแบบสอบถาม
𝛴𝑥

S.D.

=

√

𝑛 𝛴𝑥 2 −(𝐸𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

โดยกาหนดให้
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
x
แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
𝛴𝑥 2
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
(𝛴𝑥)2
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
4.4 สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพแบบสอบถาม สถิตใิ ช้ ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม หรื อค่าความเชื่อถือได้ ของเครื่ องมือเก็บข้ อมูล (Reliability of the test) โดยใช้ วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิอลั ฟ่ า ของครอนบัคแอลฟา (Cronbach) (กัลยา วินิชย์บญ
ั ชา, 2546, น. 449)
Cronbach’s alpha =
โดยกาหนดให้
k

𝑘 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/
cov 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
1+(𝑘−1)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅/
cov 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
var 𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

แทน จานวนข้ อคาถามในแบบสอบถาม
cov ariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
แทน ค่าเฉลี่ยแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
var iance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
ค่าอัลฟ่ าที่ ได้ จากการหาค่าสัม ประสิทธิ์ แอลฟาโดยค่าอัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ทังฉบั
้ บ โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึง่ ค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มากแสดงว่า มีความเชื่อมัน่ สูง
4.5 สถิ ติ t-test เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยทดสอบความแตกต่า งระหว่ า ง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระกัน โดยใช้ สถิติ Independent Sample t-test
4.5.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (𝑠12 = 𝑠22)
t

=

𝑥̅ 1 −𝑥̅ 2
(𝑛
)𝑆2 (𝑛−1)𝑆2
2 +[ 1 + 1 ]
√ 1−1 1
𝑛1 +𝑛2 −2
𝑛1 𝑛2

4.5.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑠12 ≠

𝑠22)
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t

=

𝑥̅ 1 −𝑥̅ 2
2

2

𝑆
𝑆
√ 1+ 2

𝑛1 𝑛2

โดยกาหนดให้
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t - distribution
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
1
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
2
𝑆12
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑆22
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
𝑛1
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
𝑛2
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
df
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (1n + 2n - 1)
4.6 สถิติ F-test สาหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย ของกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ขึน้ ไป จะใช้ ส ถิ ติวิเคราะห์ จ ากค่า
ANOVA(F) หรื อ ค่า Brown-Forsythe (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
ตาราง 9 สถิติ F-test สาหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

Source ที่มา

องศาอิสระ df

ผลบวก
กาลังสอง
ss

ค่ าประมาณของ
ความแปรปรวน
MS = SS/df

ระหว่างกลุม่

k-1

𝑆𝑆(𝐵)

𝑀𝑆𝑏

ภายในกลุม่

n-k

𝑆𝑆(𝑤)

𝑀𝑆(𝑤)

รวม

n-1

𝑆𝑆(𝑡)

F

𝑀𝑆(𝐵) /𝑀𝑆(𝑤)

-

49
F

𝑀𝑆(𝐵)

=

𝑀𝑆(𝑤)

โดยกาหนดให้
𝑀𝑆(𝑤)

แทน
แทน

ค่าประมาณการของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าประมาณการของความแปรปรวนภายในกลุม่

𝑀𝑆(𝐵)

=

𝑆𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑤)

=

F
df

แทน
แทน

k
n

แทน
แทน
แทน
แทน

𝑀𝑆(𝐵)

𝑆𝑆(𝐵)
𝑆𝑆(𝑤)

𝑘−1
𝑆𝑆(𝑤)
𝑛−𝑘

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่ (k-1)
และภายในกลุม่ (n-k)
จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
จานวนตัวอย่างทังหมด
้
ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่
ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่

กรณี พบผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ ว ต้ องทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อไป ที่ระดับนัยสาคัญสถิติ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยใช้ สตู รตามวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
LSD

=

𝑡1 −𝛼 / 2;𝑛−𝑘

โดยกาหนดให้
LSD
แทน

1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

√𝑀𝑆𝐸 [ +

] โดยที่ 𝑛𝑖 ≥ 𝑛𝑗

ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากรกลุม่ ที่ i
และ j
𝑡1 − 𝛼 / 2; 𝑛 − 𝑘 แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ
t-distribution ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
ชันห่
้ างความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n-k
MSE
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (𝑚𝑠𝑤 )
𝑛𝑖
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
𝑛𝑗
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ j
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𝛼
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
4.7 สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (ß) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 333)
(𝛽)

=

𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤
𝑛
𝑘
∑𝑖=1(1 − 𝑖 )𝑠2𝑖
𝑁

โดยที่คา่ 𝑀𝑆𝑤
=
โดยกาหนดให้
𝛽)
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
𝑀𝑆𝑏
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
𝑀𝑆𝑤
แทน ค่าความแปรปวนภายในกลุม่ สาหรับสถิติ
Brown-Forsythe
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
𝑠𝑖2
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
dunnett T3 กรณี ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะ
ทาการทดสอบเป็ นรายคู่ เพื่อดูวา่ คูใ่ ดมีความแตกต่างกัน (วิเชียร เกศสิงห์, 2543, น. 116)
t

=

โดยกาหนดให้
t
แทน
𝑚𝑠𝑤
แทน
𝑥𝑖
̅
แทน
𝑥𝑗
̅
แทน
𝑛𝑖
แทน
𝑛𝑗
แทน

1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

(𝑥𝑖
̅ − 𝑥𝑗
̅ )/ [𝑚𝑠𝑤 ( +

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
จานวนตัวอย่างกลุม่ i
จานวนตัวอย่างกลุม่ j

)]
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4.8 สถิติวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้ อน (Multiple Regression
Analysis) เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิ ส ระ k ตัว (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 ) ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม Y โดยที่ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้ น จะได้ สมการถดถอยเชิงซ้ อนซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Y และ (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 ) ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545, น. 292)
Y
=
β0 + β1 X1 + β2 X 2 + ⋯ + βk X k
โดยกาหนดให้
β0
แทน ส่วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1 = X2 = … = Xk = 0
β1 , β2 , … , βk แทน
สัมประสิทธิความถดถอยเชิงส่วน
βi
แทน ค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่อตัว
แปรอิสระ Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยที่ตวั แปรอิสระ X
ตัวอื่นๆมีคา่ คงที
4.9 ค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน (Autocorrelation)
ตัวแปรอิสระต้ องเป็ นข้ อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง หรื อเรี ยกว่าการ
ไม่เกิด Autocorrelation โดยใช้ ค่า Durbin-Watson ในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
ภายในหรื อไม่ โดยมี เกณฑ์ วดั ค่า Durbin-Watson ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา และ ฐิ ตา วานิชย์
บัญชา, 2560)
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็ นอิสระ
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 2.6 – 4.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางลบ
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0 – 1.4 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางบวก
ทัง้ นี ้ ถ้ าค่า Durbin-Watson มี ค่า น้ อยกว่า 1.5 และมากกว่า 2.5 แสดงว่า
เกิ ด Autocorrelation หรื อตัว แปรอิ ส ระมี ค วามสัม พัน ธ์ ภ ายในตัวเอง หรื อ จะพิ จ ารณาจากค่า
Significance ของสถิติทดสอบ Durbin-Watson ถ้ าค่า Significance น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญที่
กาหนด จะปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรื อสรุปได้ วา่ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั แต่ใน SPSS ไม่ได้
คานวณค่า Significant ให้ ผู้วิจยั จะพิจารณาจากค่า Durbin-Watson (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา และ
ฐิ ตา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560, น. 311)
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4.10 การตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรอิ ส ระ (Variance Inflation
Factor : VIF) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา และ ฐิ ตา วานิชย์บญ
ั ชา, 2560, น. 353)
VIF (Xi)

=

1
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑋𝑖 )

=

1
1−𝑅 2 (𝑋𝑖 )

; i = 1,2,…,k

1 ≤ VIF (Xi) < ∞
i = 1,2,…,k
ถ้ าค่ า VIF มี ค่ าม า ก แ ส ด งว่ า R2 (Xi) ม าก นั่ น คื อ เกิ ด ปั ญ ห า
Multicollinearity หรื อ ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ มาก
ถ้ า ค่ า VIF มี ค่ า เป็ น 1 ห รื อ ใก ล้ 1 แ ส ด ง ว่ า ไม่ เกิ ด ปั ญ ห า
Multicollinearity นัน่ คือ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ มีความสัมพันธ์กนั น้ อยมาก
ถ้ าค่า VIF มีคา่ มากกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กนั มาก
จึงเกิดปัญหา Multicollinearity

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
เสนอผลการแปลความหมายของการวิเคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ ความเข้ า ใจในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จึงนาสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ t หรื อ
t-distribution
F
แทน ค่าสถิ ติที่ ใช้ พิ จ ารณาความมี นัยส าคัญ จากการแจกแจงแบบ F
หรื อ F-distribution
df
แทน ค่าองศาของความอิสระ (Degree of freedom)
*
แทน ค่าความต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
Sig.
แทน ค่าสถิตทิ ี่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 (Significances)
การนาเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ วิ จัย ได้ น าข้ อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 250 ชุด ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม แล้ ว มาท าการวิเคราะห์ ด้ วยวิธี ก ารทางสถิ ติแล้ ว
ประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS วิเคราะห์ ตามสมมติฐ านของการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ โดยผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ยวกับปั จ จัยด้ านการบริ หารจัด การคนเก่ง ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพนักงาน
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ของพนักงาน
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในงาน
ตาราง 10 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
235
15
250

ร้ อยละ
94.00
6.00
100.00

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 235 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 94.00 และเป็ นเพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 ตามลาดับ
ตาราง 11 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
18 - 28 ปี
29 - 39 ปี
40 - 50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)
35
89
101
25
250

ร้ อยละ
14.00
35.60
40.40
10.00
100.00

จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 40 - 50 ปี จานวน 101 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 40.40 รองลงมา มีอายุ 29 - 39 ปี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.60
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อายุ 18 -28 ปี มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 และมีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป มีจานวน 25 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.00ตามลาดับ
ตาราง 12 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
รวม

จานวน (คน)
215
35
250

ร้ อยละ
86.00
14.00
100.00

จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูร่ ะดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 215 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.00 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00 ตามลาดับ
ตาราง 13 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ าย/ หย่าร้ าง
รวม

จานวน (คน)
120
92
38
250

ร้ อยละ
48.00
36.80
15.20
100.00

จากตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 120 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 48.00 รองลงมา คื อ สถานภาพสมรส จ านวน 92 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 36.80 และ
สถานภาพหม้ าย/ หย่าร้ าง จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.20 ตามลาดับ
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ตาราง 14 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
พนักงานผลิต
พนักงานควบคุมคุณภาพ
เจ้ าหน้ าที่บริการจัดส่ง
โยธา
หัวหน้ าโรงงาน
ธุรการ
รวม

จานวน (คน)
22
54
135
13
12
14
250

ร้ อยละ
8.80
21.60
54.00
5.20
4.80
5.60
100.00

จากตาราง 14 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต าแหน่งเจ้ าหน้ าที่ บ ริ การจัด ส่ง
จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.00 รองลงมา ตาแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพจานวน 54 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 21.60 ตาแหน่งพนักงานผลิตจานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.80 ตาแหน่งธุรการ
จ านวน 14 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.60 ต าแหน่ ง โยธา จ านวน 13 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.20 และ
ตาแหน่งหัวหน้ าโรงงาน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.80 ตามลาดับ
ตาราง 15 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)
12
151
75
12
250

ร้ อยละ
4.80
60.40
30.00
4.80
100.00
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จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 10,001 20,000 บาท/ เดือน จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.40 รองลงมา คือ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท/ เดือน จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.00 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/ เดือน และ 30,001 บาทขึ ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.80
ตามลาดับ
ตาราง 16 จานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ในงาน
ประสบการณ์ ในงาน
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี
5 - 9 ปี
10 - 14 ปี
15 - 19ปี
20 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)
92
97
34
10
17
250

ร้ อยละ
36.80
38.80
13.60
4.00
6.80
100.00

จากตาราง 16 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ในงาน 5 - 9 ปี
จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.80 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในงานน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี
จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.80 ประสบการณ์ ในงาน 10 - 14 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.60 ประสบการณ์ในงาน 15 ปี ขึ ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.80 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ ง
การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นการบริ ห ารจัด การคนเก่ง ประกอบด้ วย ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านบรรยากาศในการทางาน ด้ านผู้บริหาร
หรื อหัวหน้ างาน ด้ านความก้ าวหน้ า ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ใน
กรุ ง เทพมหานครภาค 2 โดยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ดังนี ้
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ตาราง 17 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่งในภาพรวม

ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ ง
ด้ านผลตอบแทน
ด้ านความรู้ความสามารถ
ด้ านบรรยากาศในการทางาน
ด้ านผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างาน
ด้ านความก้ าวหน้ า
รวม

̅
𝒙

SD

4.12
4.22
4.37
4.28
4.28
4.26

0.54
0.50
0.43
0.44
0.50
0.38

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 17 พบว่า ระดับการบริหารจัดการคนเก่ง ในภาพรวมทัง้ 5 ด้ าน ของพนักงาน
บริ ษั ท ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวัต ถุก่ อ สร้ าง จ ากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับ ดี ม าก ซึ่ง มี
̅ ) เท่ากับ 4.26 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.377 เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรวม (𝒙
เป็ น รายปั จ จัย พบว่า ด้ านบรรยากาศในการทางานของพนักงาน บริ ษั ท ผลิ ตภัณ ฑ์ และวัต ถุ
̅) เท่ากับ 4.37 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ
(SD) เท่ากับ 0.43 ด้ านผู้บริ หาร หรื อหัวหน้ างาน และ ด้ านความก้ าวหน้ า มีค่าเฉลี่ย (𝒙
4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.44, 0.50 ตามลาดับ ด้ านความรู้ความสามารถ มี
̅) เท่ากับ 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับดีมาก และ
ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.54 อยู่ใน
ด้ านผลตอบแทน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
ระดับดี
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ตาราง 18 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผลตอบแทน

ด้ านผลตอบแทน
1. ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมตามกฎหมาย
แรงงานกาหนด
2. ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ
3. ท่านได้ รับสวัสดิการด้ านต่างๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล อย่างเหมาะสม
4. ท่านได้ รับเงินพิเศษ (Bonus) อย่างเหมาะสม
รวม

̅
𝒙

SD

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง

4.33 0.72

ดีมาก

4.18 0.67

ดี

4.13 0.70

ดี

3.86 0.94
4.12 0.54

ดี
ดี

จากตาราง 18 พบว่ า ระดับ การบริ ห ารจัด การคนเก่ ง ในภาพรวมของปั จ จัย ด้ าน
ผลตอบแทน ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
̅) เท่ากับ 4.12 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ
อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙
0.54 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมตามกฎหมายแรงงาน
̅) เท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับดี
กาหนด มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.18 มีค่าส่วน
มาก ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.67 ท่านได้ รับสวัสดิการด้ านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล อย่าง
̅) เท่ากับ 4.13 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.70 ท่านได้ รับ
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 3.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เงินพิเศษ (Bonus) อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 0.94 อยูใ่ นระดับดี
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ตาราง 19 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านความรู้ความสามารถ
ด้ านความรู้ ความสามารถ
1. ท่านได้ ใช้ ความรู้ความสามารถตรงความถนัด
ของท่าน
2. ท่านได้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สร้ างสรรค์ตอ่ งานที่ทา่ นปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ
3. ท่านมีโอกาสได้ พฒ
ั นาความสามารถของท่าน
รวม

̅
𝒙

SD

4.28

0.60

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง
ดีมาก

4.18

0.61

ดี

4.23
4.22

0.64
0.50

ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 19 พบว่า ระดับการบริ หารจัดการคนเก่ง ในภาพรวมของปั จจัยด้ านความรู้
ความสามารถ ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
̅) เท่ ากับ 4.22 มี ค่า ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวม (SD)
อยู่ในระดับ ดี ม าก ซึ่ง มี ค่าเฉลี่ ย รวม (𝒙
เท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่านได้ ใช้ ความรู้ความสามารถตรงความถนัดของ
̅) เท่ากับ 4.28 มี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับ ดี
ท่าน มี ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.23 มีค่า
มาก รองลงมาคือท่านมีโอกาสได้ พฒ
ั นาความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย (𝒙
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.64 อยู่ในระดับดีมาก ท่านได้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
̅) เท่ากับ 4.18 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สร้ างสรรค์ตอ่ งานที่ท่านปฏิบตั ิอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
(SD) เท่ากับ 0.61 อยูใ่ นระดับดี
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ตาราง 20 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านบรรยากาศในการทางาน
ด้ านบรรยากาศในการทางาน
1.ท่านได้ รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
2.ท่านได้ รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็ น
อย่างดี
3.องค์กรของท่านมีพื ้นที่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
อย่างเหมาะสม
4.มีเครื่ องมือที่ทนั สมัย และปลอดภัยต่อการ
ปฏิบตั งิ าน
5.องค์กรของท่านมีระบบการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่ดี
6.องค์กรของท่านให้ ความรู้กบั พนักงานด้ านความ
ปลอดภัยในการทางาน โดยมีมาตรการป้องกัน
อุบตั เิ หตุตา่ งๆ
รวม

̅
𝒙

SD

4.33

0.55

4.35

0.61

4.34

0.60

4.40

0.62

4.40

0.62

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.44

0.59

4.37

0.43

ดีมาก

จากตาราง 20 พบว่ า ระดับ การบริ ห ารจัด การคนเก่ ง ในภาพรวมของปั จ จัย ด้ าน
บรรยากาศในการท างาน ของพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ก่ อ สร้ าง จ ากั ด ใน
̅) เท่ากับ 4.37 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙
มาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.43 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า องค์กรของท่านให้ ความรู้ กับ
̅)
พนักงานด้ านความปลอดภัยในการทางาน โดยมีมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุต่างๆ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 4.44 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.59 เครื่ องมือที่ทนั สมัย และปลอดภัยต่อ
̅)
การปฏิบัติงาน รวมไปถึงองค์กรของท่านมี ระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ดี มี ค่าเฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 4.40 มี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.62 ท่านได้ รับความร่ วมมื อจากเพื่ อน
̅) เท่ากับ 4.35 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.61
ร่วมงานเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.34 มีคา่
องค์กรของท่านมีพื ้นที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
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̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.60 ท่านได้ รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 4.33 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.55 อยูใ่ นระดับดีมาก
ตาราง 21 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างาน
ด้ านผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างาน
1.ผู้บริหารองค์กรปฏิบตั ติ อ่ ท่านอย่างมีความเท่า
เทียม
2.องค์กรของท่านมีนโยบายการบริ หารที่เป็ นธรรม
และชัดเจนต่อบุคคลในองค์กร
3.ท่านได้ รับมอบหมายงานจากหัวหน้ างานอย่าง
เหมาะสม
4.ท่านได้ รับโอกาสในการแสดงความสามารถใน
งานที่ได้ รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
5.ท่านได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการทางานจาก
หัวหน้ างานอย่างชัดเจน
6.หัวหน้ างานของท่านมีความเป็ นกันเอง ต่อท่าน
อยูเ่ สมอ
7.ท่านได้ รับการช่วยเหลือ และการดูแลอย่าง
ใกล้ ชิดจากหัวหน้ างาน
รวม

̅
𝒙

SD

4.24

0.69

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง
ดีมาก

4.27

0.69

ดีมาก

4.28

0.60

ดีมาก

4.29

0.57

ดีมาก

4.28

0.60

ดีมาก

4.34

0.57

ดีมาก

4.32

0.60

ดีมาก

4.28

0.44

ดีมาก

จากตาราง 21 พบว่า ระดับการบริ หารจัดการคนเก่ง ในภาพรวมของปั จจัยด้ านผู้บริ หาร
หรื อหัวหน้ างาน ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
̅) เท่ากับ 4.28 มี ค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวม (SD)
อยู่ในระดับ ดี ม าก ซึ่ง มี ค่าเฉลี่ ย รวม (𝒙
เท่ากับ 0.44 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า หัวหน้ างานของท่านมีความเป็ นกันเอง ต่อท่าน อยู่
̅) เท่ากับ 4.34 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.57ท่านได้ รับการ
เสมอ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ า กับ 4.32 มี ค่ า ส่ ว น
ช่ว ยเหลื อ และการดูแ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด จากหัว หน้ า งาน มี ค่ า เฉลี่ ย (𝒙
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เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.60 ท่านได้ รับโอกาสในการแสดงความสามารถในงานที่ ได้
̅) เท่ากับ 4.29 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 0.57 ท่านได้ รับมอบหมายงานจากหัวหน้ างานอย่างเหมาะสมและท่านได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ น
̅) เท่ากับ 4.28 มี ค่าส่วนเบี่ ย งเบน
ต่อ การท างานจากผู้หัวหน้ างานอย่า งชัด เจน มี ค่าเฉลี่ ย (𝒙
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.60 องค์ กรของท่านมี น โยบายการบริ ห ารที่ เป็ นธรรม และชัด เจนต่อ
̅) เท่ากับ 4.27 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.69 และ
บุคคลในองค์กร มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ า กับ 4.24 มี ค่า ส่ ว น
ผู้บ ริ ห ารองค์ ก รปฏิ บัติ ต่อ ท่ า นอย่า งมี ค วามเท่ า เที ย ม มี ค่า เฉลี่ ย (𝒙
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.69 อยูใ่ นระดับดีมาก
ตาราง 22 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านความก้ าวหน้ า
ด้ านความก้ าวหน้ า
1.ท่านได้ รับการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน จากความรับผิดชอบงานที่สงู ขึ ้น
2.ท่านได้ รับการพัฒนาความรู้จากการฝึ กอบรม
และสัมมนาอยูเ่ สมอ
3.ท่านได้ รับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั งิ านที่
หลากหลายด้ าน
4.ท่านได้ รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ ทกั ษะ หรื อ
ความสามารถเฉพาะด้ านอยู่เสมอ
รวม

̅
𝒙

SD

4.20

0.65

ระดับการบริหาร
จัดการคนเก่ ง
ดี

4.34

0.65

ดีมาก

4.36

0.58

ดีมาก

4.24

0.63

ดีมาก

4.28

0.50

ดีมาก

จากตาราง 22 พบว่ า ระดับ การบริ ห ารจัด การคนเก่ ง ในภาพรวมของปั จ จัย ด้ าน
ความก้ าวหน้ าของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
̅) เท่ากับ 4.28 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD)
อยูใ่ นระดับดีมาก ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ (𝒙
เท่ า กั บ 0.50 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ท่ า นได้ รั บ การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ ง านที่
̅) เท่ากับ 4.36 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.58 ท่าน
หลากหลายด้ านมีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.34 มีค่า
ได้ รับการพัฒนาความรู้ จากการฝึ กอบรม และสัมมนาอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
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ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.65 และท่านได้ รับมอบหมายงานที่ ต้อ งใช้ ทักษะ หรื อ
̅) เท่ากับ 4.24 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ความสามารถเฉพาะด้ านอยู่เสมอมีคา่ เฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับ ดีมาก และท่านได้ รับการพัฒ นาความสามารถในการปฏิบัติงาน จาก
̅) เท่ากับ 4.20 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
ความรับผิดชอบงานที่สูงขึ ้น ค่าเฉลี่ย (𝒙
0.65อยูใ่ นระดับดี
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทางาน ประกอบด้ วย ด้ านความพึงพอใจใน
ชีวิต ด้ านความพึงพอใจในงาน ด้ านอารมณ์ ทางบวก และด้ านอารมณ์ ทางลบ ที่มี การคงอยู่ของ
พนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 23 ข้ อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทางานในภาพรวม

ความสุขในการทางาน
1.
2.
3.
4.

ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
ด้ านความพอใจในงาน
ด้ านอารมณ์ทางบวก
ด้ านอารมณ์ทางลบ
รวม

̅
𝒙

SD

4.24
4.28
4.19
1.90
3.65

0.50
0.48
0.50
0.80
0.34

ระดับความสุขใน
การทางาน
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
น้ อย
มาก

จากตาราง 23 พบว่า ระดับความสุขในการทางานในภาพรวม ทัง้ 4 ด้ าน ของพนักงาน
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งมีคา่ เฉลี่ย
̅) เท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.34 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
รวม (𝒙
̅) เท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ปัจจัย พบว่า ด้ านความพอใจในงาน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ า กั บ 4.24 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
เท่ า กั บ 0.48 และด้ า นความพึ ง พอใจในชี วิ ต มี ค่ า เฉลี่ ย (𝒙
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.50 มีการคงอยู่ของพนักงาน อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านอารมณ์ทางบวก
̅) เท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมาก ด้ าน
มีค่าเฉลี่ย (𝒙
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̅) เท่ากับ 1.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.80 อยู่ใน
อารมณ์ ทางลบ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
ระดับน้ อย
ตาราง 24 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านความพึงพอใจในชีวิต
ด้ านความพึงพอใจในชีวิต
1.ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีผลต่อความสุขใน
การทางานของท่าน
2.ครอบครัวของท่านยอมรับในหน้ าที่การงานของ
ท่าน อย่างเต็มใจ
3.ท่านมีความรู้สกึ สมหวัง กับเป้าหมายของชีวิตที่
กาหนดไว้
4.ท่านมีความรู้สกึ ว่าท่านมีความสุขในชีวิต
5.ท่านมีหน้ าที่การงานที่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ทา่ น
กาหนดไว้
รวม

̅
𝒙

SD

4.35

0.60

ระดับความสุข
ในการทางาน
มากที่สดุ

4.30

0.59

มากที่สดุ

4.19

0.70

มาก

4.20
4.19

0.66
0.70

มาก
มาก

4.24

0.50

มากที่สดุ

จากตาราง 24 พบว่า ระดับความสุขในการทางานในภาพรวมของด้ านความพึงพอใจใน
ชีวิต ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 อยู่ใน
̅) เท่ากับ 4.24 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ
ระดับมากที่สุด ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยรวม (𝒙
0.50 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความสัม พันธ์ ที่ดีในครอบครัว มี ผ ลต่อความสุขในการ
̅) เท่า กับ 4.35 มี ค่าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ ากับ 0.60
ท างานของท่ า น มี ค่าเฉลี่ ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.30 มีคา่
ครอบครัวของท่านยอมรับในหน้ าที่การงานของท่าน อย่างเต็มใจ มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ า กับ 0.59 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ท่ า นมี ค วามรู้ สึ ก ว่า ท่ า นมี
̅) เท่ากับ 4.20 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.66 ท่าน
ความสุขในชีวิต มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
มี ค วามรู้ สึก สมหวัง กับ เป้าหมายของชี วิต ที่ ก าหนดไว้ และท่ านมี ห น้ าที่ ก ารงานที่ เป็ น ไปตาม
̅) เท่ากับ 4.19 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
เป้าหมายที่ท่านกาหนดไว้ มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
0.70อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 25 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านความพอใจในงาน

ด้ านความพอใจในงาน
1. ท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านที่ตรงตาม
ความสามารถ
2. ท่านรู้สกึ รักงานที่ท่านได้ ทาอยู่
3. ท่านมีความสุขเมื่องานของท่านสาเร็จลุลว่ ง
ตามเป้าหมาย
4. ท่านรู้สกึ ว่างานของท่านมีประโยชน์ตอ่ สังคม
รวม

̅
𝒙

SD

4.24

0.62

ระดับความสุขใน
การทางาน
มากที่สดุ

4.28
4.37

0.64
0.58

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.25
4.28

0.64
0.48

มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 25 พบว่า ระดับความสุขในการทางานในภาพรวมของด้ านความพอใจในงาน
ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับมาก
̅) เท่ากับ 4.28 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.48 เมื่อ
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่านมีความสุขเมื่องานของท่านสาเร็ จลุลว่ งตามเป้าหมาย มีคา่ เฉลี่ย
̅) เท่ากับ 4.37 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.58 ท่านรู้สึกรักงานที่ท่านได้ ทา
(𝒙
̅) เท่ากับ 4.28 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.64 ท่านรู้ สึกว่า
อยู่ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม
งานของท่านมีประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅)
(SD) เท่ากับ 0.64 และท่านรู้สกึ พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานที่ตรงตามความสามารถ มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
เท่ากับ 4.24 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.62 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ตาราง 26 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านอารมณ์ทางบวก

ด้ านอารมณ์ ทางบวก
1.ท่านสนุกกับการทางาน
2.ท่านรู้สกึ มีความสุขที่ได้ มาทางาน
3.ท่านรับรู้ได้ ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของ
งาน
รวม

̅
𝒙

SD

4.28
4.31
4.00

0.62
0.59
0.67

ระดับความสุขใน
การทางาน
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

4.19

0.50

มาก

จากตาราง 26 พบว่า ระดับความสุขในการทางานในภาพรวมของด้ านอารมณ์ ทางบวก
ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับมาก
̅) เท่ า กับ 4.19 มี ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ า กับ 0.50 เมื่ อ
ซึ่ง มี ค่า เฉลี่ ย รวม (𝒙
̅) เท่ากับ 4.31 มีค่า
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่านรู้สึกมีความสุขที่ได้ มาทางาน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.28 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.59 ท่านสนุกกับการทางาน มีค่าเฉลี่ย (𝒙
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับมากที่สดุ และท่านรับรู้ได้ ถึงความดีงาม
̅) เท่ากับ 4.00 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ
และคุณประโยชน์ของงาน มีค่าเฉลี่ย (𝒙
0.67 อยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 27 ข้ อมูลเกี่ยวกับด้ านอารมณ์ทางลบ
ด้ านอารมณ์ ทางลบ
1. ท่านมีความคับข้ องใจ ไม่สบายใจต่องาน
2. ท่านมีความรู้สกึ เป็ นทุกข์กบั สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นใน
การทางาน เช่น เห็นการกระทาที่ไม่ดีของเพื่อน
ร่วมงาน
3. ท่านมีความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยจากการทางาน
รวม

2.20
1.99

ระดับความสุขใน
การทางาน
1.02
น้ อย
1.09
น้ อย

1.51
1.90

0.72
0.80

̅
𝒙

SD

น้ อยที่สดุ
น้ อย

จากตาราง 27 พบว่า ระดับความสุขในการทางานในภาพรวมของด้ านอารมณ์ ทางลบ
ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับ
̅) เท่ากับ 1.90 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.80 เมื่อ
น้ อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม (𝒙
̅) เท่ากับ 2.20
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่านมีความคับข้ องใจ ไม่สบายใจต่องาน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.02 ท่านมีความรู้สึกเป็ นทุกข์กบั สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นในการ
̅) เท่ากับ 1.99 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบน
ทางาน เช่น เห็นการกระทาที่ไม่ดีของเพื่อนร่วมงาน มีคา่ เฉลี่ย (𝒙
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.09 อยู่ในระดับน้ อย และท่านมี ความรู้ สึกไม่ปลอดภัยจากการทางาน
̅) เท่ากับ 1.51 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.72 อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย (𝒙
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ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการคงอยู่ของพนักงาน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การคงอยู่ข องพนัก งาน โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้
ตาราง 28 ข้ อมูลเกี่ยวกับการคงอยูข่ องพนักงาน
การคงอยู่ของพนักงาน
1.ท่านรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร
2.ท่านได้ รับความก้ าวหน้ าและมัน่ คงในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.ท่านมีความภักดีตอ่ องค์กร
4.ท่านมีความภาคภูมิใจในองค์กร
5.ท่านยอมรับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น พี่สอนน้ อง
6.ท่านไม่คดิ ที่จะเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากองค์กร
7.ท่านตัดสินใจทางานกับองค์กรจนกว่าจะ
เกษียณอายุ
รวม

̅
𝒙
4.28
4.11

SD
0.66
0.75

ระดับการคงอยู่
มากที่สดุ
มาก

4.31
4.31
4.39
4.06
3.97

0.55
0.61
0.61
0.81
0.87

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก

4.20

0.50

มาก

จากตาราง 28 พบว่า ระดับการคงอยู่ในงานในภาพรวมของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
̅) เท่ากับ
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยรวม (𝒙
4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) เท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ท่าน
̅) เท่ ากับ 4.39 มี ค่า ส่ วนเบี่ ย งเบน
ยอมรั บ วัฒ นธรรมขององค์ ก ร เช่น พี่ ส อนน้ อ ง ค่า เฉลี่ ย (𝒙
มาตรฐาน (SD) เท่า กับ 0.61 ท่ านมี ค วามภัก ดี ต่อ องค์ ก ร ท่านมี ค วามภาคภูมิ ใจในองค์ กร มี
̅) เท่ากับ 4.31 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.55, 0.61 ตามลาดับ ท่าน
ค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ 4.28 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.66 อยู่ใน
รู้สึกผูกพันต่อ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
̅) เท่ากับ
ระดับมากที่สุด และท่านได้ รับความก้ าวหน้ าและมั่นคงในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย (𝒙
4.11 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.75 ท่านไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานหรื อลาออกจาก
̅) เท่ากับ 4.06 มี ค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.81 และท่าน
องค์ ก ร มี ค่าเฉลี่ ย (𝒙
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̅) เท่ากับ 3.97 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
ตัดสินใจทางานกับองค์กรจนกว่าจะเกษี ยณอายุ มีค่าเฉลี่ย (𝒙
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.87 อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ย และประสบการณ์ ทางาน ที่แตกต่างกัน มีการคงอยู่
ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ใช้
สถิติ Independent-samples t-test และ One-way ANOVA
1. ประชากรที่ มี เพศต่างกัน มี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษั ท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่มีเพศต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่มีเพศต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
เพศต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อ สร้ างจากัด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ตามสมมติฐานข้ อ 1 ต้ องการทดสอบค่าที ( Independentsamples t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 29 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวน การคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แต่ละกลุม่ เพศ โดยใช้ Levene statistic test

การคงอยู่

การคงอยูข่ องพนักงาน

Levene statistic test
F

Sig.

2.48

0.11
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จากตาราง 29 ผลการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนการคงอยู่ข องพนัก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ Levene’s test
พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.11 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความ
แปรปรวนเท่ากัน (Equal variance assumed) ดังตาราง 30
ตาราง 30 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามเพศ

เพศ

n

̅
𝒙

SD

df

t

Sig.

ชาย

235

4.20

0.51

248

0.26

0.79

หญิง

15

4.23

0.36

จากการทดสอบ Independent-samples t-test พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.79 ซึ่งมี ค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี เพศ
ต่างกันมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค
2 ไม่แตกต่างกัน
2. ประชากรที่ มี อายุต่างกัน มี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่มีอายุตา่ งกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่มีอายุตา่ งกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
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ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ วิ เคราะห์ ในขัน้ แรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่ างความ
แปรปรวนของกลุ่มอายุทงั ้ 4 กลุ่มโดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า มีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05) ใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานคร
ภาค 2 ของกลุ่มอายุ แต่หากผลการทดสอบ พบว่า มีความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่า
น้ อยกว่า 0.05) ใช้ สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ของกลุม่ อายุ ซึง่ ผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ อายุโดยใช้ Levene’s test ดังตาราง 31
ตาราง 31 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพนักงาน บริษัทกับช่วงอายุของ
พนักงาน

Levene
statistic
คงอยู่ของพนักงาน

0.90

df1

df2

Sig.

3

246

0.17

จากตาราง 31 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.17 ซึง่ มากกว่า 0.50 นัน่ คือ มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ดังนันการคงอยู
้
่ของพนักงาน ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างการคงอยูข่ องพนักงานของกลุม่ อายุของพนักงาน ดังตาราง 32
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ตาราง 32 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามอายุ
แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

การคงอยูข่ องพนักงานบริ ษัท

ระหว่างกลุม่

3

1.80

0.60

2.43

0.06

ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานคร

ภายในกลุม่

246

60.91

0.25

รวม

249

62.72

ภาค 2

จากการทดสอบด้ วยวิธี One-way ANOVA (F-test) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.06 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตา่ งกัน
มีการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อ สร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่
แตกต่างกัน
3. ประชากรที่มีสถานภาพต่างกัน มี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และ
วัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่มีสถานภาพต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่มีสถานภาพต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ วิเคราะห์ ในขัน้ แรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่ างความ
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพทัง้ 3 กลุ่มโดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า มี
ความแปรปรวนไม่ แ ตกต่ า งกัน (ค่า Sig. มี ค่ า มากกว่า หรื อ เท่ า กับ 0.05) ก็ จ ะใช้ สถิ ติ F-test
ทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่ม สถานภาพ แต่หากผลการทดสอบ พบว่า มี ความแปรปรวน
แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า0.05) ก็จะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบความแตกต่างของ
การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ของ
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กลุ่มสถานภาพซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพโดยใช้
Levene’s test ดังตาราง 33
ตาราง 33 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพนักงานบริ ษัทกับสถานภาพของ
พนักงาน

Levene
statistic
การคงอยูข่ องพนักงาน

df1

df2

Sig.

2

247

0.21

1.56

จากตาราง 33 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.21 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ดังนันการคงอยู
้
่ของพนักงาน ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างการคงอยูข่ องพนักงานของกลุม่ สถานภาพของพนักงาน ดังตารางที่ 34
ตาราง 34 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามสถานภาพ
แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

การคงอยูข่ องพนักงานบริ ษัท

ระหว่างกลุม่

2

0.79

0.39

1.57

0.21

ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานคร

ภายในกลุม่

247

61.93

0.25

รวม

249

62.72

ภาค 2
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จากการทดสอบด้ วยวิธี One-way ANOVA (F-test) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.21 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
ต่างกันมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค
2 ไม่แตกต่างกัน
4. ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษั ท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ตามสมมติฐานข้ อ 1 ต้ องการทดสอบค่าที
( Independent-samples t-test) ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ตาราง 35 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวน การคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แต่ละกลุม่ ระดับการศึกษา โดยใช้ Levene’s test

Levene’s test

การคงอยู่

การคงอยูข่ องพนักงาน

F

Sig.

0.30

0.58

จากตาราง 35 ผลการตรวจสอบค่า ความแปรปรวนการคงอยู่ข องพนัก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 แต่ละกลุ่ม ระดับการศึกษาโดยใช้
Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.582 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคื อ
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน จึงใช้ การทดสอบ
ค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variance assumed) ดังตาราง 36
ตาราง 36 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

n

̅
𝒙

SD

df

t

Sig.

ต่ากว่าปริญญาตรี

215

4.17

0.50

248

-0.25

0.13

35

4.40

0.43

ปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า

จากการทดสอบด้ วยวิธี Independent-samples t-test พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.13
ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ สมมติฐ านหลัก H0 หมายความว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ างจ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
5. ประชากรที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่มีตาแหน่งงานต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่มีตาแหน่งงานต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
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ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ วิเคราะห์ ในขัน้ แรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่ างความ
แปรปรวนของกลุ่มตาแหน่งงานทัง้ 6 กลุ่มโดยใช้ สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า
มี ค วามแปรปรวนไม่ แตกต่า งกัน (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรื อ เท่ ากับ 0.05) ก็ จ ะใช้ ส ถิ ติ F-test
ทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่ม ตาแหน่งงาน แต่หากผลการทดสอบ พบว่า มีความแปรปรวน
แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05) ก็จ ะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบความแตกต่าง
ของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2
ของกลุ่มตาแหน่งงานซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่ม สถานภาพ
โดยใช้ Levene’s test ดังตาราง 37
ตาราง 37 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพนักงาน บริษัทกับตาแหน่งงานของ
พนักงาน

Levene
statistic
คงอยู่ของพนักงาน

1.95

df1

df2

Sig.

5

244

0.08

จากตาราง 37 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.08 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ดังนันการคงอยู
้
่ของพนักงาน ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างการคงอยูข่ องพนักงานของกลุม่ ตาแหน่งงานของพนักงาน ดังตาราง 38
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ตาราง 38 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามตาแหน่งงาน

การคงอยูข่ องพนักงานบริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานคร
ภาค 2

แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุม่

5

5.21

1.04

4.42

0.00

ภายในกลุม่

244

57.50

0.24

รวม

249

62.72

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบด้ วยวิธี One-way ANOVA (F-test) พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่ง
มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่ม ตัวอย่ างที่ มี
ต าแหน่ ง งานต่า งกัน มี ก ารคงอยู่ข องพนัก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุก่ อ สร้ างจ ากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนัน้ จึงต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ การทดสอบ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) เพื่อหา
ว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตาราง 39 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน

ตาแหน่ งงาน

พนักงานผลิต

̅
𝒙

4.36

พนักงาน
ควบคุม
คุณภาพ
เจ้ าหน้ าที่
บริการจัดส่ง

4.18

4.13

โยธา

4.16

หัวหน้ าโรงงาน

4.78

ธุรการ

4.20

พนักงาน
ผลิต

พนักงาน
ควบคุม
คุณภาพ

เจ้ าหน้ าที่
บริการ
จัดส่ ง

โยธา

หัวหน้ า
โรงงาน

ธุรการ

0.14

0.22*

0.19

-0.42*

0.15

(0.14)

(0.04)

(0.24)

(0.01)

(0.33)

0.04

0.02

(0.56)

(0.89)

-0.60*
(0.00)

-0.01
(0.89)

-0.02

-0.64*

-0.06

(0.58)

(0.00)

(0.63)

-0.62*

-0.03

(0.02)

(0.18)
0.58*
(0.00)

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 39 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least
significant difference (LSD) พบว่า มีความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง 6 คู่ ดังนี ้
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ง
งานพนัก งานผลิ ต และกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ตาแหน่ง งานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ การจัดส่ง พบว่า มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่ง
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งานพนักงานผลิต น้ อยกว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ตาแหน่งงานเจ้ าหน้ าที่บริ การจัดส่ง โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.22
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ง
งานพนักงานผลิต และกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน พบว่า มีคา่ Sig.เท่ากับ 0.01
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงานพนักงาน
ผลิต น้ อยกว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.42
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ ง
งานพนักงานควบคุมคุณภาพ และกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน พบว่า มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่ง
งานพนักงานควบคุมคุณ ภาพ น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานงานหัวหน้ าโรงงาน โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.60
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ง
งานเจ้ าหน้ าที่ บริ การจัดส่ง และกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน พบว่า มี ค่า Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่ง
งานเจ้ าหน้ าที่บริ การจัดส่ง น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.64
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ง
งานโยธา และกลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงานโยธา น้ อยกว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่มีตาแหน่งหัวหน้ าโรงงาน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.62
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างกลุ่มตั วอย่างที่มีตาแหน่ง
งานหัวหน้ าโรงงาน และกลุม่ ตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานธุรการ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงานหัวหน้ าโรงงาน
น้ อยกว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานธุรการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.58
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
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6. ประชากรที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ วิเคราะห์ ในขัน้ แรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่ างความ
แปรปรวนของกลุ่ม รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นทัง้ 4 กลุ่ม โดยใช้ ส ถิ ติ Levene’s test ซึ่ ง หากผลการ
ทดสอบพบว่า มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05) ก็จ ะช้
สถิติ F-test ทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ าง
จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบ พบว่า มี
ความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ) ก็จะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบ
ความแตกต่ า งของการคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อสร้ างจ ากั ด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่ม รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุม่ สถานภาพโดยใช้ Levene’s test ดังตาราง 40
ตาราง 40 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 กับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน

Levene
statistic
คงอยู่ของพนักงาน

3.62

df1

df2

Sig.

3

246

0.01

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 40 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.01 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ มีคา่ ความแปรปรวนแตกต่างกัน
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ดัง นัน้ การคงอยู่ของพนัก งาน ซึ่ง มี ค่าน้ อ ยกว่า 0.05 จะใช้ ส ถิ ติ Brown Forsythe
ทดสอบความแตกต่างการคงอยูข่ องพนักงานของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน ดังตารางที่ 41
ตาราง 41 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

Brown
Forsythe

Sig.

การคงอยูข่ องพนักงานบริ ษัท

ระหว่างกลุม่

3

5.19

1.73

6.25

0.00

ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานคร

ภายในกลุม่

246

57.52

0.23

รวม

249

62.72

ภาค 2
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบด้ วยวิธี Brown Forsythe พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้ อย
กว่า 0.05 นัน่ คือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ างจ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนัน้ จึงต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ การทดสอบ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) เพื่อหา
ว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตาราง 42 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท
10,001 – 20,000
บาท
20,001 - 30,000
บาท
30,001 บาทขึ ้นไป

̅
𝒙

3.97

4.15

4.24

ต่ากว่ าหรือ
เท่ ากับ
10,000
บาท

10,001 –
20,000 บาท

20,001 –
30,000 บาท

30,001 บาท
ขึน้ ไป

-0.17

-0.27

-0.80*

(0.21)

(0.07)

(0.00)

-0.09

-0.63*

(0.16)

(0.00)
-0.53*
(0.00)

4.78

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 42 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least
significant difference (LSD) พบว่า มีความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง 3 คู่ ดังนี ้
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
บาทขึ ้นไป พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.80
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ ้นไป
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พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.63
การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรายคู่ระหว่างกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทและกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ ้นไป
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทน้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.53
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
7. ประชากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นงาน ต่ า งกัน มี ก ารคงอยู่ ข องพนัก งาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
H0: ประชากรที่ มีประสบการณ์ ในงาน ต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน
H1: ประชากรที่ มีประสบการณ์ ในงาน ต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติที่ ใช้ วิเคราะห์ ในขัน้ แรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่ างความ
แปรปรวนของกลุ่ม ประสบการณ์ ในงาน ทัง้ 5 กลุ่ม โดยใช้ ส ถิ ติ Levene’s test ซึ่ง หากผลการ
ทดสอบพบว่า มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้
สถิติ F-test ทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่มประสบการณ์ ในงาน แต่หากผลการทดสอบ พบว่า มี
ความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบ
ความแตกต่ า งของการคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อสร้ างจ ากั ด ใน
กรุ งเทพมหานครภาค 2 ของกลุ่ม ประสบการณ์ ในงาน ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุม่ สถานภาพโดยใช้ Levene’s test ดังตาราง 43
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ตาราง 43 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพนักงาน บริษัทกับประสบการณ์ใน
งานของพนักงาน

Levene
statistic
คงอยู่ของพนักงาน

df1

df2

Sig.

4

245

0.17

1.61

จากตาราง 43 ผลการทดสอบ Levene’s test พบว่า การคงอยู่ของพนักงาน ซึ่งมี ค่า
Sig. เท่ากับ 0.17 ซึง่ มากกว่า 0.05 นัน่ คือ มีคา่ ความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ดังนันการคงอยู
้
่ของพนักงาน ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 จะใช้ สถิติ F-test ทดสอบความ
แตกต่างการคงอยูข่ องพนักงานของประสบการณ์ในงานของพนักงาน ดังตารางที่ 46
ตาราง 44 เปรี ยบเทียบระดับการมีการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด
ในกรุงเทพมหานครภาค 2 จาแนกตามประสบการณ์ในงาน

แหล่ งความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

การคงอยูข่ องพนักงานบริ ษัท

ระหว่างกลุม่

4

5.78

1.45

6.22

0.00

ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานคร

ภายในกลุม่

245

56.93

0.23

รวม

249

62.72

ภาค 2
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการทดสอบด้ วยวิธี One-way ANOVA (F-test) พบว่า ค่า Sig มีคา่ เท่ากับ 0.00 ซึ่ง
มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี
ประสบการณ์ในงาน ต่างกันมี การคงอยู่ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ดังนัน้ จึงต้ องนาไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) โดยใช้ การทดสอบ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) เพื่อหา
ว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตาราง 45 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least significant difference (LSD) จาแนกตาม
ประสบการณ์ในงาน

ประสบการณ์
ในงาน
น้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 4 ปี
5 - 9 ปี

̅
𝒙

4.13

4.16

10 - 14 ปี

4.15

15 - 19 ปี

4.64

20 ปี ขึ ้นไป

4.63

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

น้ อยกว่ า
หรือเท่ ากับ 5 - 9 ปี
4 ปี

10 - 14 ปี 15 - 19 ปี 20 ปี ขึน้ ไป

-0.03

-0.02

-0.50*

-0.50*

(0.65)

(0.09)

(0.02)

(0.00)

0.00

-0.48*

-0.47*

(0.93)

(0.00)

(0.00)

-0.47*

-0.48*

(0.00)

(0.00)
0.00 (0.98)
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จากตาราง 45 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูด่ ้ วยวิธี Least
significant difference (LSD) พบว่า มีความแตกต่างของกลุม่ ตัวอย่าง 6 คู่ ดังนี ้
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ในงาน น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี และกลุม่ ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในงาน 15 - 19 ปี
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของกลุ่ม
ตัวอย่างประสบการณ์ในงาน น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ประสบการณ์ใน
งาน 15 - 19 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ ในงาน น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในงาน 20 ปี ขึ ้น
ไป พบว่า มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ของพนักงาน ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประสบการณ์ ในงาน น้ อยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 4 ปี น้ อยกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ในงาน 20 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.50
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ในงาน 5 - 9 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในงาน 15 - 19 ปี พบว่า มีคา่ Sig.
เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า การคงอยู่ ข องพนั ก งาน ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประสบการณ์ ในงาน 5 - 9 ปี น้ อยกว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ประสบการณ์ ในงาน 15 - 19 ปี โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.48
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ ในงาน 5 - 9 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในงาน 20 ปี ขึน้ ไป พบว่า มีค่า
Sig. เท่ ากับ 0.00 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ข องพนัก งาน ของกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ประสบการณ์ ในงาน 5 - 9 ปี น้ อยกว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ประสบการณ์ ในงาน 20 ปี ขึน้ ไปโดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.47
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ ในงาน 10 - 14 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในงาน 15 – 19 ปี พบว่า มีค่า
Sig เท่ ากับ 0.00 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ข องพนัก งาน ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ประสบการณ์ ในงาน 10 – 14 ปี น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในงาน 15 – 19 ปี โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.47
การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ มี
ประสบการณ์ ในงาน 10 - 14 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในงาน 20 ปี ขึ ้นไป พบว่า มีค่า
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Sig เท่ ากับ 0.00 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า การคงอยู่ข องพนัก งาน ของกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ประสบการณ์ ในงาน 10 - 14 ปี น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ ในงาน 20 ปี ขึ ้นไปโดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.48
ส่วนรายคูอ่ ื่นๆไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคูร่ ะหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง มี การคงอยู่ของพนักงาน บริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ใช้ สถิติ Multiple linear regression
analysis โดยใช้ วิธี Enter
การวิเคราะห์ว่าตัวแปรปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง ทัง้ 5 ด้ าน มีอย่างน้ อย 1
ตัวแปร สามารถนามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple linear regression analysis โดยตัง้ สมมติฐาน
ทดสอบคือ
H0: ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง ไม่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
H1: ปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระปัจจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง อย่างน้ อยตัวแปรใดตัว
แปรหนึง่ ที่มีผลต่อตัวแปรตามที่สามารถนามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple linear regression
analysis
Model
1

df

SS

MS

F

Sig

5

24.68

4.93

31.67**

0.00

Residual

244

38.03

0.15

รวม

249

62.72

Regression

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง อย่าง
น้ อยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งที่มีผ ลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่ อสร้ าง
จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ที่ สามารถนามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple linear regression
โดยใช้ การพิจารณาค่า F-test ในตารางพบว่า มีค่า F เท่ากับ 31.67 และค่า Sig. เท่ากับ 0.00 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระปั จจัย
ด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งใน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลตอบแทน ด้ านความรู้
ความสามารถ ด้ านบรรยากาศในการท างาน ด้ านผู้ บริ ห าร หรื อ หั ว หน้ างาน และด้ าน
ความก้ าวหน้ าอย่างน้ อย 1 ตัวแปร สามารถอธิบายถึงการมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรื อ
สรุปได้ วา่ ตัวแปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในรูปเชิงเส้ น
ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง ที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน

Unstandardized Standardized
Model

coefficients

coefficients

t

Sig.

B

Std.
Error

1 (Constant)

0.66

0.28

ด้ านผลตอบแทน

0.11

0.05

0.11

2.07* 0.03

1.30

ด้ านความรู้
ความสามารถ

0.21

0.06

0.22

3.33* 0.00

1.74

ด้ านบรรยากาศในการ
ทางาน

0.14

0.08

0.12

1.75 0.08

2.17

0.26

0.08

0.23

3.11* 0.00

2.29

ด้ านผู้บริหาร หรื อ
หัวหน้ างาน

Beta

Collinearity
statistics
VIF

2.31* 0.02
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ตาราง 47 (ต่อ)

Unstandardized Standardized
coefficients

Model

ด้ านความก้ าวหน้ า

coefficients

B

Std.
Error

Beta

0.08

0.07

0.08

t

Sig.

Collinearity
statistics
VIF

1.25 0.21

1.98

r

= 0.62 Adjust R2 =

0.38 Durbin-watson = 1.58

R2

= 0.39 SE

0.39

=

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง ที่มีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 พบว่า มี 3 ตัว
แปรที่มีผลต่อบริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 โดยเรี ยงลาดับ
มากไปหาน้ อย ได้ แก่
ด้ านความรู้ความสามารถ มีคา่ t เท่ากับ 3.33 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.00 มีคา่ B เท่ากับ
0.21และมี ค่ า สหสัม พัน ธ์ กัน เองของตัว แปรอิ ส ระ (VIF) เท่ า กับ 1.74 ซึ่ ง แสดงว่ า มี ค่ า ความ
สหสัมพันธ์กนั น้ อย
ด้ านผู้บ ริ ห าร หรื อหัวหน้ างาน มี ค่า t เท่ากับ 3.11 มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 มี ค่า B
เท่ากับ 0.26 และมีคา่ สหสัมพันธ์กนั เองของตัวแปรอิสระ (VIF) เท่ากับ 2.29 ซึ่งแสดงว่ามีคา่ ความ
สหสัมพันธ์กนั น้ อย
ด้ านผลตอบแทน ค่า t เท่ากับ 2.07 มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.03 มีคา่ B เท่ากับ 0.11 และ
มีค่าสหสัมพันธ์ กันเองของตัวแปรอิสระ (VIF) เท่ากับ 1.30 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความสหสัมพันธ์ กัน
น้ อย
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จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่ง มี 3 ปั จจัย ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ ปั จจัยด้ านความรู้ ความสามารถ
ด้ า นผู้บ ริ ห าร หรื อ หัว หน้ า งาน และด้ า นผลตอบแทน มี ผ ลต่อ การคงอยู่ข องพนัก งานบริ ษั ท
ผลิ ตภัณ ฑ์ และวัตถุก่ อสร้ างจ ากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ที่ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05
สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการคงอยู่ของพนักงานได้ ร้ อยละ 38 (Adjust R2 0.38 )
และสามารถสร้ างสมการการถดถอยพหุเชิงเส้ นโดยใช้ คะแนนดิบ Unstandardized ของ Model 1
ได้ ดงั นี ้
Ŷ =
0.66 + 0.11X1 + 0.21X2 + 0.26X3
เมื่อ
Ŷ =
การคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2
X1 =
ปัจจัยด้ านผลตอบแทน
X2 =
ปัจจัยด้ านความรู้ความสามารถ
X3 =
ปัจจัยด้ านผู้บริหารหรื อหัวหน้ างาน
จากสมการความถดถอยสามารถอธิบายได้ ว่า การคงอยูข่ องกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 0.66 แต่เมื่ อปั จ จัยด้ านผลตอบแทนอยู่เพิ่ ม ขึน้ 1 คะแนน ทาให้ การคงอยู่ของพนักงาน
เพิ่มขึน้ 0.11 คะแนน ถ้ าปั จจัยด้ านความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ทาให้ การคงอยู่ของ
พนักงานเพิ่มขึ ้น 0.21 คะแนน ถ้ าปั จจัยด้ านผู้บริหาร หรื อหัวหน้ างาน เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ทาให้ การ
คงอยูข่ องพนักงานเพิ่มขึ ้น 0.26 คะแนน โดยปัจจัยด้ านอื่นๆคงที่
ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความสัม พัน ธ์ ของค่าความคลาดเคลื่ อนของตัวแปรอิส ระ
พบว่า ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.58 หมายความว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความคลาดเคลื่อน
แต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
สมมติฐ านที่ 3 ปั จ จัยด้ านความสุข ในการทางาน ที่ มี ผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บริ ษั ท ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวัต ถุก่ อ สร้ างจ ากัด ในกรุ ง เทพมหานครภาค 2 ใช้ ส ถิ ติ Multiple linear
regression analysis
การวิเคราะห์วา่ ตัวแปรปัจจัยด้ านความสุขในการทางานทัง้ 4 ด้ าน มีอย่างน้ อย 1 ตัว
แปร สามารถนามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple regression โดยตังสมมติ
้
ฐานทดสอบคือ
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H0: ไม่มีตวั แปรอิสระปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน ตัวใดมีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
H1: ตัวแปรอิสระปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน อย่างน้ อย 1 ตัว มีผลต่อการ
คงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระปัจจัยด้ านความสุขในการทางาน อย่างน้ อยตัวแปรใดตัว
แปรหนึง่ ที่มีผลต่อตัวแปรตามที่สามารถนามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple regressions
Model
1

df

SS

MS

F

Sig

4

22.96

5.74

35.38**

0.00

Residual

245

39.75

0.16

รวม

249

62.72

Regression

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน อย่างน้ อย
ตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ ที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ใน
กรุ ง เทพมหานครภาค 2 ที่ ส ามารถน ามาสร้ างเป็ นสมการ Multiple regression โดยใช้ การ
พิจารณาค่า F-test ในตารางพบว่า มีค่า F เท่ากับ 35.38 และค่า Sig เท่ากับ 0.00 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรอิสระปั จจัยความสุข
ในการทางานตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งใน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความพึงพอใจในชีวิต ด้ านความพอใจใน
งาน ด้ านอารมณ์ทางบวก และด้ านอารมณ์ทางลบ อย่างน้ อย 1 ตัวแปร สามารถอธิบายถึงการมี
ผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่ อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรื อสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัวมีอิทธิ พลต่อตัวแปร
ตามในรูปเชิงเส้ น
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสุขในการทางานที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน

Unstandardized

Standardized

coefficients

coefficients

Model

t

Sig

B

Std. Error

1.50

0.27

ด้ านความพึงพอใจในชีวิต 0.28

0.07

0.28

4.02* 0.00

1.93

ด้ านความพอใจในงาน

0.20

0.07

0.19

2.61* 0.00

2.19

ด้ านอารมณ์ทางบวก

0.17

0.07

0.17

2.53* 0.00

1.92

ด้ านอารมณ์ทางลบ

-0.06

0.03

-0.10

-192

0.05

1.08

Durbin-watson = 1.72

1 (Constant)

Beta

Collinearity
statistics
VIF

5.40* 0.01

r

= 0.60

Adjust R2 =

0.35

R2

= 0.36

SE

0.40

=

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความสุขในการทางาน ที่มีผลต่อการคงอยูข่ อง
พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 พบว่า มีเพียง 3 ตัว
แปร ที่ มี ผลต่ อ การคงอยู่ ข องพ นั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวั ต ถุ ก่ อสร้ างจ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 โดยเรี ยงลาดับมากไปหาน้ อย ได้ แก่
ด้ านความพึงพอใจในชีวิต มีค่า t เท่ากับ 4.02 มีคา่ Sig เท่ากับ 0.00 มีคา่ B เท่ากับ
0.28และมี ค่ า สหสัม พั น ธ์ กั น เองของตัว แปรอิ ส ระ (VIF) เท่ า กั บ 1.93 ซึ่ ง แสดงว่า มี ค่ า ความ
สหสัมพันธ์กนั น้ อย
ด้ านความพอใจในงาน มี ค่า t เท่ากับ 2.61 มี ค่า Sig เท่ากับ 0.00 มี ค่า B เท่ากับ
0.20 และมี ค่ า สหสัม พั น ธ์ กัน เองของตัว แปรอิ ส ระ (VIF) เท่ า กับ 2.19 ซึ่ ง แสดงว่า มี ค่ า ความ
สหสัมพันธ์กนั น้ อย
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ด้ านอารมณ์ทางบวก มีคา่ t เท่ากับ 2.53 มีคา่ Sig เท่ากับ 0.00 มีคา่ B เท่ากับ 0.17
และมีค่าสหสัมพันธ์ กันเองของตัวแปรอิสระ (VIF) เท่ากับ 1.92 ซึ่งแสดงว่ามีค่าความสหสัมพันธ์
กันน้ อย
จากวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน 3 ด้ าน ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กล่าวคือ ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในชีวิต
ด้ านความพอใจในงาน ด้ านอารมณ์ ทางบวก มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัต ถุก่ อสร้ างจ ากัด ในกรุ ง เทพมหานครภาค 2 ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สามารถ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการคงอยู่ของพนักงานร้ อยละ 35 (Adjust R2 0.35) และสามารถ
สร้ างสมการการถดถอยพหุเชิงเส้ นโดยใช้ คะแนนดิบ Unstandardized ของ Model 1 ได้ ดงั นี ้
Ŷ =
1.50 + 0.28X1 + 0.20X2 + 0.17X3
เมื่อ
Ŷ =
การคงอยู่ข องพนักงาน บริ ษั ท ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละวัต ถุก่ อสร้ างจ ากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2
X1 =
ปัจจัยด้ านความพึงพอใจในชีวิต
X2 =
ปัจจัยด้ านความพอใจในงาน
X3 =
ปัจจัยด้ านอารมณ์ทางบวก
จากสมการความถดถอยสามารถอธิ บายได้ ว่า การคงอยู่ของพนักงาน โดยเฉลี่ ยมีค่า
เท่ ากับ 1.50 แต่เมื่ อ ปั จ จัย ด้ า นความพึ ง พอใจในชี วิ ต เพิ่ ม ขึน้ 1 คะแนน ท าให้ ก ารคงอยู่ข อง
พนักงาน เพิ่มขึ ้น 0.28 คะแนน โดยตัวแปรอื่น ๆ คงที่ ถ้ าปั จจัยด้ านความพอใจในงาน เพิ่มขึ ้น 1
คะแนน ทาให้ การคงอยู่ของพนักงาน เพิ่มขึ ้น 0.20 คะแนน ถ้ าปั จจัยด้ านอารมณ์ทางบวกเพิ่มขึ ้น
1 คะแนน ทาให้ การคงอยูข่ องพนักงาน เพิ่มขึ ้น 0.17 คะแนน
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สรุปผลการทดสอบสมติฐาน
ตาราง 50 แสดงสรุปผลการทดสอบ สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
มีการคงอยูข่ องพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
แตกต่างกัน

สมมติฐาน

การคงอยูข่ องพนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้ าง จากัด ใน
กรุงเทพมหานครภาค2

เพศ

อายุ

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด

✕

✕

✕

สถานภาพ
สมรส

✕

หมายเหตุ เครื่ องหมาย ✕ หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน

รายได้
ตาแหน่ ง เฉลี่ย ประสบการณ์
งาน
ต่ อ
ในงาน
เดือน

✓

✓

✓
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ตาราง 51 แสดงสรุปผลการทดสอบ สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง มีผลต่อ
การคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2

สมมติฐาน

ด้ าน
ด้ านความรู้
ค่ าตอบแทน ความสามารถ

ด้ าน
บรรยากาศ
ในการทางาน

ด้ าน
ผู้บริหาร

ด้ าน
ความก้ าวหน้ า

✕

✓

✕

ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการ
คนเก่งมีผลต่อการคงอยูข่ อง
พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ างจากัด ใน

✓

✓

กรุงเทพมหานครภาค 2

หมายเหตุ เครื่ องหมาย ✕ หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ตาราง 52 แสดงสรุปผลการทดสอบ สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านความสุข มีผลต่อการคงอยูข่ อง
พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2

สมมติฐาน

ด้ านความพึง
พอใจในชีวติ

ด้ านความพึง
พอใจในงาน

ด้ านอารมณ์
ทางบวก

ด้ านอารมณ์
ทางลบ

✓

✓

✓

✕

ปัจจัยด้ านความสุขในการทางาน
มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2

หมายเหตุ เครื่ องหมาย ✕ หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่ องหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลมีผล
ต่อการคงอยูข่ องพนักงานใน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน และ ประสบการณ์ในงาน เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการคนเก่งที่มีผลต่อการคงอยู่
ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 และเพื่อศึกษา
ระดับความสุขในการทางานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง
จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 โดยใช้ การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้ จาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ วมาทาการ
วิ เคราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ SPSS แล้ ว และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ประกอบด้ วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้ สถิติ Independent-samples t-test และ One-way ANOVA หากพบว่า มีความแตกต่างจะทา
การทดสอบเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก าร LSD และใช้ ส ถิ ติ Multiple linear regression analysis โดย
สามารถสรุปผลการวิจยั และนาเสนอได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
4. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
จากการประมวลผลข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บแบบสอบถาม จากการสุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
250 คน ได้ ข้อมูลดังนี ้
1. ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 40 - 50 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญา
ตรี สถานภาพโสด ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ การจัดส่ง รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
และมีประสบการณ์ในงาน 5-9ปี
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง พบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นด้ านการบริ หารจัดการคนเก่งโดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก หากพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ด้ านผลตอบแทน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ด้ านความรู้ความสามารถ ด้ านบรรยากาศใน
การทางาน ด้ านผู้บริหารหรื อหัวหน้ างาน และด้ านความก้ าวหน้ า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดีมาก
ระดับ ความคิด เห็ น ปั จ จัย ด้ านผลตอบแทน ที่ มี ผลต่อการคงอยู่ของพนัก งาน
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมตามกฎหมายแรงงานกาหนด อยู่ในระดับดี
มาก ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ท่านได้ รับสวัสดิการด้ านต่างๆ และท่าน
ได้ รับเงินพิเศษอย่างเหมาะสม อยูใ่ นระดับดี
ระดับความคิดเห็นด้ านความรู้ ความสามารถ ที่มีผลต่อ การคงอยู่ของพนักงาน
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ ใช้ ความรู้ความสามารถตรงความถนัด และ
มีโอกาสได้ พฒ
ั นาความสามารถ อยู่ในระดับ ดีมาก ท่านได้ สิทธิแสดงความคิดเห็นสร้ างสรรค์ต่อ
งานที่ปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับดี
ระดับ ความคิ ด เห็ น ด้ า นบรรยากาศในการท างาน ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า องค์กรให้ ความรู้กับพนักงานด้ านความปลอดภัยใน
การทางาน โดยมีมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุต่างๆ องค์กรมีเครื่ องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยต่อ
การปฏิ บัติงาน องค์กรมี ระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ ดี ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็ นอย่างดี องค์กรมีพื ้นที่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม ท่าน
ได้ รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน อยูใ่ นระดับดีมาก
ระดับความคิดเห็นด้ านผู้บริหารหรื อหัวหน้ างาน ที่มีผลต่อการคงอยูข่ องพนักงาน
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า หัว หน้ า งานของมี ค วามเป็ น กัน เอง ต่อ ท่ า นอยู่เสมอ ผู้ต อบ
แบบสอบถามได้ รับการช่วยเหลือ และการดูแลอย่างใกล้ ชิดจากหัวหน้ างาน ได้ รับโอกาสในการ
แสดงความสามารถในงานที่ ได้ รั บผิด ชอบอย่างเต็ม ความสามารถ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับ
มอบหมายงานจากหัวหน้ างานอย่างเหมาะสม ได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการทางานจากผู้หัวหน้ า
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งานอย่างชัดเจน องค์กรมีนโยบายการบริ หารที่เป็ นธรรม และชัดเจนต่อบุคคลในองค์กร ผู้บริ หาร
องค์กรปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างมีความเท่าเทียม อยูใ่ นระดับดีมาก
ระดับความคิดเห็นด้ านความก้ าวหน้ า ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย
ด้ าน ได้ รับการพัฒนาความรู้จากการฝึ กอบรม และสัมมนาอยู่ เสมอ ได้ รับมอบหมายงานที่ต้องใช้
ทั ก ษะ หรื อ ความสามารถเฉพาะด้ านอยู่ เสมอ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ท่ า นได้ รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านจากควารับผิดชอบที่สงู ขึ ้น อยูใ่ นระดับดี
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน พบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นด้ านความสุขในการทางาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ด้ านความพึงพอใจในชีวิต และด้ านความพอใจในงาน อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านอารมณ์ทางบวก
อยูใ่ นระดับมาก และด้ านอารมณ์ทางลบ อยูใ่ นระดับน้ อย
ระดับความคิดเห็นด้ านความพึงพอใจในชีวิต ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
กรณีศกึ ษา บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีผลต่อความสุขใน
การทางาน และครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับในหน้ าที่การงานอย่างเต็ม ใจ อยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามรู้ สึก ว่ามี ค วามสุข ในชี วิต มี ความรู้ สึก สมหวัง กับ
เป้าหมายของชีวิตที่กาหนดไว้ และผู้ตอบแบบสอบถามมีหน้ าที่การงานที่เป็ นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ อยูใ่ นระดับมาก
ระดับ ความคิด เห็ น ด้ านความพอใจในงาน ที่ มี ผ ลต่อ การคงอยู่ของพนัก งาน
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความสุขเมื่ องานส าเร็ จ ลุล่วงตาม
เป้าหมาย รู้สึกว่างานของท่า นมีประโยชน์ต่อสังคม และผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกพึงพอใจต่อการ
ปฏิบตั งิ านที่ตรงตามความสามารถ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็นด้ านอารมณ์ทางบวก ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริษัท
ผลิตภัณ ฑ์ และวัตถุก่อ สร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสนุกกับการทางาน และผู้ตอบแบบสอบถามรู้สกึ มี
ความสุขที่ได้ มาทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ได้ ถึงความดีงามและ
คุณประโยชน์ของงาน อยูใ่ นระดับมาก
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ระดับความคิดเห็นด้ านอารมณ์ ทางลบ ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท
ผลิตภัณ ฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคับข้ องใจ ไม่สบายใจต่องาน และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้สึกเป็ นทุกข์กบั สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นในการทางาน เช่น เห็นการกระทาที่ไม่ดีของ
เพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับน้ อย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการทางาน อยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคงอยู่ของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดับการคงอยู่
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับวัฒนธรรม
ขององค์กร เช่น พี่สอนน้ อง มีความภักดีต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์กร อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคลด้ าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อ
การคงอยูข่ องพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2
ปั จจัยส่วนบุคคล ด้ านตาแหน่งงาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ ในงาน
ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวั ต ถุ ก่ อ ส ร้ าง จ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปัจจัยการบริหารจัดการคนเก่ง มี 3 ปั จจัย กล่าวคือ ปั จจัยด้ านความรู้ความสามารถ
ด้ า นผู้บ ริ ห าร หรื อ หัว หน้ า งาน และด้ า นผลตอบแทน มี ผ ลต่อ การคงอยู่ข องพนัก งานบริ ษั ท
ผลิ ตภัณ ฑ์ และวัตถุก่ อสร้ างจ ากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ที่ ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05
สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการคงอยูข่ องพนักงานได้ ร้อยละ 38
ปั จจัยด้ านความสุขในการทางาน 3 ด้ าน กล่าวคือ ปั จจัยด้ านความพึงพอใจในชีวิต
ด้ านความพอใจในงาน ด้ านอารมณ์ ทางบวก มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน บริ ษัท ผลิตภัณฑ์
และวัต ถุก่ อสร้ างจ ากัด ในกรุ ง เทพมหานครภาค 2 ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 สามารถ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการคงอยูข่ องพนักงานได้ ร้อยละ 35
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มี ผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปราย
ผลได้ ดงั นี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ
สมรสที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารคงอยู่ ข องพนัก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ างจ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งงานที่ได้ รับมอบหมายไม่มีผลต่อบุคคลในด้ านของสรี ระ
ความถนัด การติด ต่อสื่ อ สารของแต่ล ะวัย ทัศ นคติข องแต่ล ะบุค คล สภาวะทางอารมณ์ แ ละ
ความคิดของแต่ละบุคคล ทาให้ ทกุ คนได้ รับความสาคัญเท่าเทียมกัน และแต่ละบุคคลอาจจะได้ รับ
มอบหมายงานที่ต่างกัน อีกทังเพื
้ ่อการทางานอย่างลุล่วงทุกคนล้ วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การ
ทางานเพื่อองค์กร จึงทาให้ การคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (นภัส
จิตต์ธีรภาพ, 2554) ที่ได้ ศึกษางานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทางาน และความ
ผูกพันธ์ตอ่ องค์การของพนักงาน กรณีศกึ ษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งสรุปไว้ ว่า
ปั จ จัยส่วนบุคคลที่ ด้ าน เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี ความสุขในการทางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ต าแหน่ ง งาน รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น และประสบการณ์ ในงาน
แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข องพนั ก งาน บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวัต ถุ ก่ อ สร้ างจ ากั ด ใน
กรุงเทพมหานครภาค 2 แตกต่างกัน เนื่องจาก ความแตกต่างของลักษณะงาน และประสบการณ์
ในงาน ทาให้ รายได้ ของแต่ละบุคคลต่างกันไป จึงส่งผลให้ พนักงานที่อาจจะมีประสบการณ์ น้อย
หรื อตาแหน่งงานที่มีความสาคัญน้ อย มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เพียงพอต่อความต้ องการ และอาจ
ส่งผลกับการคงอยู่ของพนักงานเหล่านี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (บงกชพร ตังฉั
้ ตรชัย & คณะ
พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ, 2554) ได้ ศึกษาปั จจัยการทานายการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ ทางาน มีผลต่อการคงอยู่ในงาน เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านการบริ การจัดการคนเก่งมี 3 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ความรู้ ความสามารถ ด้ านผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างาน และด้ านผลตอบแทน มีผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุงเทพมหานครภาค 2 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ 0.05 เนื่ องจาก ในการทางานของแต่ละบุ คคลการที่ จ ะทาผลงานออกมาได้ ดีอาจจะต้ อง
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ประกอบไปด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารในการบริ หารบุคคลากร โดยผู้บริ หารควรคานึงถึงความรู้
ความสามารถของพนักงานจึงจะสามารถใช้ ความรู้ ความสามารถของพนักงานได้ ตรงตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคล และองค์กรต้ องจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการที่ดีใ ห้ พนักงานอย่างต่อเนื่อง สิ่ง
เหล่านี ้จะนาไปสู่การคงอยู่ของพนักงานต่อองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงาน วิจยั ของ (วันเพ็ญ เพ็ช
รัตน์, 2556) ที่ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การธารงรักษาและการคงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง จังหวัดชลบุรี ซึ่งให้ คะแนนความสาคัญในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมในการทางาน มากกว่า
บทบาทของหัวหน้ างาน และด้ านรางวัลผลตอบแทน เป็ นลาดับสุดท้ าย และมีความสอดคล้ องกับ
วิจยั ของ (จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์, 2555) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริหารคนดี คนเก่ง ของสถาน
ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด จังหวัดระยอง เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น
ด้ านแนวทางการปฏิบตั ิด้านการธารงรักษาคนเก่งของ องค์กรเป็ นรายด้ านพบว่า สภาพแวดล้ อม
ในการท างานที่ ส นั บ สนุ น การท างานของพนั ก งาน บทบาทของหั ว หน้ างาน และโอกาส
ความก้ าวหน้ า สามารถช่วยในการคงอยูข่ องพนักงานในองค์กรอยูใ่ น ระดับมากตามลาดับ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยด้ านความสุขในการทางานมี 3 ปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ความพึงพอใจในชีวิต ด้ านความพอใจในงาน ด้ านอารมณ์ทางบวก มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
บริ ษัท ผลิตภัณ ฑ์และวัตถุก่อสร้ างจากัด ในกรุ งเทพมหานครภาค 2 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งพนักงานทุกคนมีภาวะแห่งความสุขที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ วา่ เมื่อพนักงานมีความพึง
พอใจในชีวิต พอใจในงาน มีอารมณ์ ทางบวกต่องานหรื อสถานที่ทางาน ก็ส่งผลต่อการคงอยู่ใน
งานของพนักงานได้ เช่นกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ลักษมี สุดดี,
2550) ที่ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง แรงจูงใจในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมัน่ ผูกพัน
ต่อองค์การ กับความสุขในการทางาน ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลทัว่ ไป เขตภาคกลาง
ซึ่งให้ คะแนนความสุขในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ ความสาคัญในความพอใจใน
งาน อยู่ในลาดับแรก ส่วนด้ าน ความคิดเชิงบวก โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเชิงบวกอยู่ใน
ระดับมาก โดยความคิดและทัศนคติของพนักงานที่มีต่องานและองค์การเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะจะ
ส่งผลต่อความกระตือรื อร้ น ทุ่ม เท และคุณภาพในการทางานของบุคคล (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ,
2551) นอกจากนี ้ ความคิดที่มี ต่อ เพื่ อนร่ วมงานก็ เป็ นสิ่งสาคัญ ในการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ ว่า
ความคิดและทัศนคติในการทางานเป็ นเรื่ องสาคัญที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคคลในองค์การ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2552) โดยสอดคล้ องทฤษฎีของ (Diener, 2003) ที่
อธิบายถึงความรู้สกึ ทางบวกว่าเป็ นปัจจัยแห่งความอยูด่ ีมีสขุ ของบุคคล
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จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้บริ หารและฝ่ ายทรัพยากรส่วนบุคคลของ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัต ถุก่อ สร้ าง จ ากัด ในกรุ ง เทพมหานครภาค 2 สามารถนาผลการวิจัยครัง้ นี ไ้ ปประยุก ต์ และ
วางแผนทางแก้ ไขปั ญ หา เพื่อปรับปรุ งและหลีกเลี่ยงปั จจัยการสูญ เสียพนักงาน และการหาวิธี
ดึงดูดใจให้ พนักงานคงอยูก่ บั องค์กรได้ ยาวนานยิ่งขึ ้น โดยผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะได้ ดงั นี ้
1. ผู้บริ หารควรนาข้ อมูลที่ ได้ จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานมาใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ และกาหนดนโยบายการบริ หารงานที่จะทาให้ พนักงานมีการคง
อยูใ่ นองค์ได้ ยาวนานมากขึ ้น ดังนี ้
1.1 ผู้บริ หารควรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ ตาแหน่งหน้ าที่ งานที่ใช้ ความรู้
ความสามารถในตาแหน่งนันๆ
้ เพื่อให้ พนักงานรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และมีความสาคัญต่อองค์กร
และ ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญกับพนักงานที่อยู่ในตาแหน่งงาน ได้ แก่ พนักงานผลิต พนักงาน
ควบคุม คุณ ภาพ เจ้ าหน้ าที่บริ การจัดส่ง โยธา และหัวหน้ าโรงงาน ซึ่งเป็ นพนักงานส่วนมากใน
บริษัท ที่มีผลต่อการคงอยูใ่ นองค์กรมาก
1.2 ผู้บริ หารควรกาหนดนโยบายด้ านผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงเงิน
พิเศษ ให้ เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน รวมทังชี
้ ้แจงเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนที่
มีความยุติธรรมและชัดเจนต่อพนักงานทราบ และผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญ กับพนักงานที่ มี
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น ต่ า กว่า หรื อ เท่ า กับ 10,000 บาท ,10.001 – 20,000 บาท และ 20,001 –
30,000 บาท ซึง่ มีผลต่อการคงอยูใ่ นองค์กรมาก
1.3 ผู้บริ หารควรส่งเสริ มให้ พนักงาน มีความก้ าวหน้ าในงานตามความเหมาะสม
และเพิ่มประสบการณ์ เพื่อสร้ างความรู้สึกภาคภูมิใจในงาน และเพิ่มความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจแก่
พนักงาน เพื่อดึงดูดให้ พนักงานเหล่านี ้คงอยู่กับองค์กรให้ ยาวนานขึน้ ต่อไป และผู้บริ หารควรให้
ความสาคัญกับพนักงาน ที่มีประสบการณ์ ในงาน น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 ปี , 5 – 9 ปี , 10 – 14 ปี
ซึง่ มีผลต่อการคงอยูใ่ นองค์กรมาก
2. ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการคนเก่ง
2.1 ผู้บริหารควรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นธรรมตามกฎหมายกาหนด
ควรส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับสวัสดิการต่างๆ อย่างเพียงพอกับการครองชีพ และควรให้ เงินพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลให้ มีความเหมาะสม ยุตธิ รรม และชี ้แจงให้
พนักงานเข้ าใจถึงหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนดขึ ้นเป็ นมาตรฐานชัดเจน
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2.2 ผู้บริ หารควรให้ พนักงานได้ ใช้ ความรู้ความสามารถตามความถนัดของแต่ละ
บุคคลอย่างเต็มความสามารถ และควรให้ พนักงานได้ มีโอกาสพัฒนาความสามารถ โดยมีการจัด
ฝึ กอบรมความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงานทุกระดับอยู่เสมอ ควรส่งเสริ มให้ พนักงานมีโอกาส
ก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ควรเตรี ยมพร้ อมให้ พนักงานมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งงาน เพื่อส่งเสริ มให้
พนักงานได้ รับความก้ าวหน้ าและมัน่ คงในงานและตัดสินใจคงอยู่กบั องค์กรจนเกษียณ
2.3 ผู้บริ หารควรปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างมีความเท่าเทียม มอบหมายงานอย่าง
เหมาะสม ควรให้ โอกาสพนัก งานได้ แ สดงความสามารถในงานที่ ได้ รับ มอบหมายอย่ างเต็ ม
ความสามารถ อี ก ทัง้ ควรสร้ างนโยบายการบริ ห ารที่ เป็ น ธรรมและชัด เจนต่อ บุค คลในองค์ ก ร
ช่วยเหลือดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ ชิด สร้ างความเป็ นกันเองต่อพนักงาน เพื่อสร้ างสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้บริ หารและพนักงาน จึงส่งผลพนักงานมีความเห็นด้ านผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างานที่ดีขึ ้น และมี
การคงอยูใ่ นองค์กรเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
3. ปัจจัยด้ านความสุขในการทางาน
3.1 ผู้บริ หารควรสร้ างรูปแบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจ ารณาปริ มาณ
งานกับปริ ม าณบุค ลากรให้ มี ค วามเหมาะสมกัน เพื่ อ ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิ บัติง านของ
พนักงาน และผู้บริหารไม่ควรละเมิดเวลาส่วนตัวของพนักงาน ควรให้ พนักงานมีเวลาส่วนตัวและมี
เวลาพักผ่อนตามความเหมาะสม เพื่อสร้ างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะทาให้
เกิ ดความสัม พัน ธ์ ที่ดี ในครอบครัว สร้ างความสุขในชี วิต และส่ง ผลต่อการยอมรับ ในงานของ
ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็ นส่วนประกอบหนึง่ ในการตัดสินใจคงอยูใ่ นงานของพนักงาน
3.2 ผู้บริ หารควรสรรหา กิจกรรมต่างๆมาช่วยเหลือสังคมเช่น โครงการสร้ างทาง
สาธารณะในชุมชน โครงการสร้ างศาลานัง่ พักสาธารณะในชุมชน และให้ พนักงานทุกคนมีส่วนเข้ า
ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ พนักงานรู้สกึ ว่าตนเองและองค์การได้ ทาประโยชน์ตอ่ สังคม จะทาให้ พนักงาน
รู้ สึกถึงคุณ ค่าในตนเอง รู้ สึกรักงาน อี กทัง้ ยังส่งเสริ ม ให้ พ นักงานรู้ สึกพอใจต่อการปฏิ บัติที่ตรง
ความสามารถ เกิดความภูมิใจในงานและองค์กรมากขึ ้น ส่งผลให้ พนักงานมีการคงอยูใ่ นองค์กรได้
ยาวนานขึ ้น
3.3 ผู้บริ หารควรปลูกฝั งให้ พนักงานมีเกิดความรู้ สึกที่ ดีต่อองค์กร โดยกาหนด
นโยบายด้ านคุณ ภาพชีวิตในการทางาน สร้ างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแก่พนักงาน เพื่อสร้ าง
อารมณ์ทางบวกให้ แก่พนักงาน ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความสุขที่ได้ ทางานกับองค์กร รวมถึงทาให้
พนักงานรับรู้ ถึงความดีงามและคุณ ประโยชน์ของงาน เพื่ อส่งผลถึงความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน โดยที่พนักงานเหล่านี ้ไม่คดิ เปลี่ยนงานหรื อลาออก
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1. หากต้ องการใช้ องค์ประกอบที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น อาจต้ องเพิ่มเติม ปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทางาน เช่น ปั จจัยในการสร้ างความผูกพันในองค์การ เพื่อให้ มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ ้น
2. ควรศึก ษาข้ อมูล เชิ ง ลึกถึ ง การคงอยู่ของพนัก งานโดยท าการศึก ษาข้ อมูลวิจัย เชิ ง
ปริมาณกับศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์ การจัดกลุม่ สัมมนา
3. การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรขยายกลุ่มงานในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ ทราบ
ถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความผู ก พั น กั บ องค์ ก รของพนัก งานในกลุ่ ม งานในธรุ กิ จ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึง่ จะสามารถนาไปปรับใช้ กบั การวางแผนกลยุทธ์ ด้านพนักงานได้ อย่าง
กว้ างขวางมาก ยิ่งขึ ้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
Diener, E. (2003). Subjective Well-Being. The science of happiness and a proposal for a
national index.
Eric, A. (2003). Retaining the best of the best USA: AFP Exchange.
Gavin, V. H., & Mason, R. O. (2004). The Virtuous Organization : The Value of Happiness
in the Workplace: Organization Dynamics.
Glenz, A. B. (2002). Handle with Care : Motivation and Retaining Employee. New York:
McGraw Hill.
Kooker, M., & Kamikawa. (2010). Successful Strategies to Improve Rn Retention and
Patient Outcomes in a Large Medical Center in Hawaii. Journal of Clinical Nursing.
Li, Z. (2007). Factors Contributing to Job Retention of Direct Care Staff in Urban Assisted
Living Facilities (A Thesis Submitted of the Requirement for the Degree of Master ),
Arts Georgia State University.
Manion, J. (2003). Joy at Work : As Expressed. Darter of Philosophy in Human and
Organizational Systems.
Michaels, E., Jones, H. H., & Axelrod, B. (2001). The war for Talent. Harvard Business
School Press.
Robertson, A., & Abby, G. (2003). Managing Talented People : Getting on with and Getting
the Best from Your High Performers. Person Education.
Taro, Y. (1973). Statistics : An Introductory Analysis (3 rd). New York: Harper and Row.
กรรณิการ์ กุลเกียรติชยั . (2554). ปัจจัยที ม่ ี ความสัมพันธ์ กบั การคงอยู่ของทันตแพทย์ ในวิ ทยาลัยการ
สาธารณสุขสิ รินธร. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
นนทบุรี.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2542). การวิ เคราะห์สถิ ติ : สถิ ติเพือ่ การตัดสิ นใจ (พิมพ์ครัง้ ที่4). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2545). การใช้ SPSS for windows ในการวิ เคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครัง้ ที่6).
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2546). การวิ เคราะห์สถิ ติขนั้ สูงด้วย SPSS for Windows (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).

108
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, และ ฐิ ตา วานิชย์บญ
ั ชา. (2560). การใช้ SPSS for Windows ในการวิ เคราะห์
ข้อมูล (พิมพ์ครัง้ ที่ 30). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา.
กิตมิ า สุรสนธิ. (2541). ความรู้ทางการสื อ่ สาร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล. (2547). ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการส่งเสริ มสร้าง
พลังอานาจในงานแรงจูงใจฝ่ ายสัมฤทธิ์ กบั ความสุขในการทางานของพยาบาลประจา
โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลัยรัฐ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
จารัส ตันตระกูล. (2551). ความผูกพันต่อองค์การเพื อ่ การคงอยู่ ศึกษากรณี บริ ษัท ล็อกเล่ย์จากัด
(มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , นครปฐม. (การค้ นคว้ าอิสระ).
จุฑาทิ พ ย์ สุข สวัส ดิ์. (2555). แนวทางการบริ หารคนดี คนเก่ง ของสถานประกอบการในเขตนิคม
อุส าหกรรมอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด จัง หวัด ระยอง. (ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ),
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). เทคนิ คการใช้สถิ ติเพือ่ การวิ จยั . กรุงเทพฯ: เทพนิมิตรการพิมพ์.
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2560). บริ หารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย. นนทบุรี: ธิงค์บียอนด์บ๊ คุ ส์.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ธันย์ ชนก ศรี สวัสดิ์. (2556). การศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในการธารงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง :
กรณี ศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อ น. (ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ), มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
นภัส จิตต์ธีรภาพ. (2554). ปัจจัยส่วนบุคคล ความสุขในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน : กรณี ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง. (ปริ ญ ญานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปทุมธานี.
นิยม ปุระคา. (2517). ทฤษฎี ของการสารวจสถิ ติจากตัวอย่างและการประยุกต์ . กรุงเทพฯ: ศ.ส.การ
พิมพ์.
บงกชพร ตังฉั
้ ตรชัย, & คณะพยาบาลวิชาชีพชานาญการ. (2554). ปั จจัยทานายการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
วารสารสภาการพยาบาล(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).
บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูล. (2551). ภาวะผูน้ าและกลยุทธ์ การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที ่21.
กรุงเทพ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

109
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิ เทศน์ศาสตร์ . กรุงเทพฯ: รุ่งเรื องสาส์นการพิมพ์.
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ ว. (2551). ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้คณ
ุ ลักษณะงาน ความสามารถในการ
เผชิ ญและฝ่ าฟันอุปสรรค กับความสุขในการทางานของพยาบาลงานการพยาบาลผ่าตัด.
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปทุมธานี.
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิ ตวิ ทยาการบริ หารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ศุนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ปาริชาติ บัวเป็ ง. (2554). ปัจจัยที ม่ ี ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัท ไดกิ้ น อิ นดัสทรี ส์
ประเทศไทย จากัด. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี,
ปทุมธานี.
ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล. (2548). Job Profile ทางเลือกใหม่ของ Job Description บทความ.
กรุงเทพฯ.
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร. (2550). การวิ จยั เพือ่ การประชาสัมพันธ์ (พิมพ์ครัง้ ที่5). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พรรณิภา สืบสุข. (2548). ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ลกั ษณะงาน ภาวะผูน้ าการเปลี ย่ นแปลงของ
หัวหน้า หอผู้ป่วย กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยของรัฐ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พสุธิดา ตันตราจิณ, และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2559). การพัฒนาและการธารงรักษาคนเก่งในองค์การ
กลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การสูค่ วามสาเร็จ. บทความวิ ชาการ สาชามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิ ลปะ.
พิสณุ ฟองศรี . (2553). การสร้างและพัฒนาเครื ่องมื อวิ จยั (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิ
มพ์.
รวมศิริ เมนะโพธิ. (2550). เครื ่องมื อวัดการทางานอย่างมี ความสุข : กรณี ศึกษา นักศึกษาปริ ญญา
โทสถาบันบัณฑิ ตพัฒนาบริ หารศาสตร์ . (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ .
รัชนี อิทธิวรากร. (2552). ความสัมพันธ์ ระหว่างความฉลาดทางจิ ตวิ ญญาณ ความสุขในการทางาน
และความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก กรณี ศึกษา บริ ษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. (ปริญญา
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รัศมี ธันยธร. (ม.ป.ป.). สร้ างสุขในงาน. สืบค้ นจาก
http://chiangmaihealth.com/cools_news_detail.php?id=57.
ลักษมี สุดดี. (2550). แรงจูงใจในการทางาน การสนับสนุนทางสังคม ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ

110
กับ ความสุข ในการท างาน ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลทั่ว ไป เขตภาคกลาง.
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณี วิริยะกังสานนท์. (2556). ปัจจัยที ม่ ี ผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิ ชาชี พในโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร. (ปริ ญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยคริสเตียน,
นครปฐม.
วันเพ็ญ เพ็ช รัตน์ . (2556). การธารงรักษาและการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดชลบุรี. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
วิเชียร เกศสิงห์. (2543). คู่มือการวิ จยั : การวิ จยั เชิ งปฎิ วตั ิ (พิมพ์ครัง้ ที่ 4). กรุงเทพฯ: เจริญผล.
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2542). พลังเรี ยนรู้ในกระบวนการทัศน์ใหม่. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ.
วิภาส ทองสุทธิ์. (2552). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: อินทภาษ.
ศิริชยั พงษ์วิชยั . (2544). การวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิ ติดว้ ยคอมพิ วเตอร์ (พิมพ์ครัง้ ที่ 11). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2548). การวิ จยั การตลาดฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ไดมอนอินบิสสิ
เน็ตเวิร์ล.
สิทธิศกั ดิ์ ศรี ธรรมวัฒนา. (2559). ตัวอย่างสูตรเด็ดเคล็ดลับการบริ หารคนสาหรับผู้บริ หารมืออาชีพ .
กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการพิมพ์.
สุปราณี เอกอุ.ุ (2550). การคงอยู่ของพนักงานบริ ษัทโรงพยาบาลธนบุรีจากัด. (ปริญญานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพฯ.
อริยา ธัญญพืช. (ม.ป.ป.). สืบค้ นจาก
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/ebook/MUHR/Document/MUHR/8.pdf
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2554). กลยุทธ์ หมัดเด็ดพิชิตใจคนเก่ง. กรุงเทพฯ: เอชอาร์ เซ็นเตอร์ .

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ศรารัตน์ ทับสุข
24 ธันวาคม 2533
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
27/1 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 13 มบ.ทิพย์มณฑล3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวฒ
ั นา กทม. 10170

