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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการคงอยู่ ในงานของบุค ลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ในงานตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มสี ามารถทานายการคงอยู่ในงานของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครัง้ นี้คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จานวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่ว นบุคคล แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบ ตั ิ งาน
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การและแบบสอบถามการคงอยู่ในงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
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โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ใี ช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน
T-test independent และการวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว F-test (One-Way
ANOVA) และการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression (Stepwise Method)
ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีระดับการคงอยู่ในงานระดับมาก
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มตี าแหน่งงาน และระดับรายได้แตกต่างกัน มีการคงอยู่ในงาน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น บุคลากรทีม่ อี ายุงานต่างกันมีการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
และ 3) ผลการทานายการคงอยู่ในงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พบว่า อานาจในการทานาย
ร้อยละ 79.60 ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ (β = 0.763) เป็ นตัวทานายการคงอยู่ในงานอันดับแรก
รองลงมาอายุงาน (β = 0.112) และภูมลิ าเนาหนองจอก (β = 0.081) ตามลาดับ ส่วนตัวแปรที่
ไม่ผ่านการคัดเขา้ สู่สมการ คือ ความพึงพอใจในการทางาน และระดับรายได้
คาสาคัญ : การคงอยู่ในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the level of Job Retention of
personnel at Mahanakorn University of Technology 2) to compare Job Retention of
personnel by personal factors, 3) to study Factors Predicting Job Retention of
personnel. The sample was 386 personnel at the Mahanakorn University of
Technology. The research instruments were the questionnaires measuring personal
factors, job satisfaction, organizational commitment, and job retention. The data
were analyzed by using a computer package program. The statistical analysis was
percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and stepwise multiple
regression analysis.
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The results of this study indicated that 1) Personnel at Mahanakorn
University of Technology had a level of Job Retention at a high level. 2) Personnel
who had various in the position of work and level of income had not to difference
Job Retention with the statistical significant at .05, excepted personnel who had
various in the duration of employment with the statistical significant at .05 and 3)
the predictive results of job retention of personnel Mahanakorn University of
Technology found that the power to predict the percentage of 79.60 with
Organizational Commitment Variables (β = 0.763) is the first predictor of job
retention. Followed by the duration of employment (β = 0.112) and Nong Chok
domicile (β = 0.081). Variables that do not pass into the equation are job
satisfaction and income.
Keywords: Job Retention, Organizational Commitment, Job Satisfaction
.

บทนา

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทาให้มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า
เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู ้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังดาเนินการได้นอ้ ย ทาให้ฐานการผลิตเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตตา่ ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพ
ในเกือบทุกด้าน โดยด้านทีส่ าคัญ ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะ
และบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมลา้ สู ง ก่อให้เกิดความแตกแยก (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึง่ หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
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ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง”
“การพัฒนาที่ยงั ่ ยืน ” และ “คนเป็ นศู นย์กลางการพัฒนา” ซึ่งการที่จะพัฒนาคนได้นนั้ ต้องอาศัย
ระบบการศึกษาเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก
สาคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ ถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
(All for Education) อีกทัง้ ยึดตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่ วงวัย
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลือ่ มลา้ ของการกระจายรายได้และวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็ นกรอบความคิดสาคัญใน
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าว แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 จึงได้กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) ไว้ดงั นี้ คนไทยทุกคนได้รบั
การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560)
ในโลกของสังคมแห่งการเรียนรูท้ างการศึกษาในระดับอุดมศึก ษา สถาบันอุดมศึกษา มี
ส่วนสาคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นสิ่งกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องทบทวนบทบาทและพันธกิจ เพื่อปรับ
ทิศทางการดาเนินงานให้เหมาะสมทันยุคสมัย รวมทัง้ สร้างความเชื่อมัน่ ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและสามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมภิ าคและระดับสากลได้ในอนาคต หัวใจสาคัญใน
การพัฒนาองค์การขึ้นอยู่กบั การมีทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพ บุคลากรเป็ นปัจจัยที่สาคัญปัจจัย
หนึ่งในการบริหารองค์การ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั ความต้องการผลักดันองค์การให้ไปสู่ เป้ าหมายที่
ได้ว างไว้จึงส่งผลให้การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้เข้า มามีบทบาทในการจัด การบุคลากรใน
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สถาบันอุดมศึกษามากขึ้น การให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่
เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) สู ง สุ ด จึ ง ถื อ ว่ า มี
ความสาคัญ
ในช่ วงที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ส่งผลให้มกี ารแข่งขันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างไรก็ตามความคุม้ ค่าของการลงทุนเพื่อบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็ข้นึ อยู่กบั ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในการธารงรักษาบุคลากร
ที่มีความรู ค้ วามสามารถไว้กบั องค์การได้นานเพียงใด ซึ่งถือเป็ นความท้าทายของฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรบุค คลอย่า งยิ่ง โดยเฉพาะสถาบันอุด มศึ กษาเอกชนในการธารงรักษาคนเก่ งไว้ใน
องค์การอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานในด้านการศึกษาและความสามารถในการแข่งขัน ทุก
องค์ก ารต่ า งต้อ งการผู ป้ ฏิบ ตั ิงานที่มีคุ ณภาพ ทัง้ นี้ การได้ม าซึ่งบุค ลากรที่มีคุ ณภาพไม่ อ าจ
ทาให้องค์การเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ การธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพนัน้ ให้คงอยู่กบั
องค์กรต่อไปได้ดว้ ยความเต็มใจ การสร้างแรงจูงใจเพื่อธารงรักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพจึงถือเป็ น
สิง่ สาคัญ ดังนัน้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมิใช่เพียงการสรรหาว่าจ้างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ จัด
หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการทางาน แต่ยงั รวมถึงการจัดหามาตรการ
ในการธารงรักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพนัน้ ให้ดารงอยู่กบั องค์การให้ยาวนานที่สุด ถนอม อินทรกาเนิด
และคณะ (2554) ระบุว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งขาดแคลนจานวนอาจารย์สายวิชาการ โดยอธิบายว่า
อัตราส่วนภาระงานของอาจารย์ท่ีตอ้ งสอนและให้บริการกับนักศึกษาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรได้ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บคุ คลมีค วามรู ส้ ึกที่ดีต่อ
งานที่ ท า รวมถึ ง เป็ น แรงกระตุ น้ ที่ ช่ ว ยให้บุ ค คลมี ค วามตั้ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งหากบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านก็จะมีการเสียสละ อุทศิ กาย แรงใจ และสติปญั ญา
ให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ หรือเจตคติทม่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ านในทางลบ จะทาให้
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เกิดความไม่พอใจแก่งาน ทาให้ไม่มคี วามกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน ขาดความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงาน และทาให้บุคลากรมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน (Porter and
Steers, 1991 อ้างถึงใน พัชราภรณ์ ศุภมังมี
่ , 2548)
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารยัง เป็ น อีกตัว แปรหนึ่ ง ที่เ กี่ย วข อ้ งกับ การคงอยู ่ใ นงาน ซึ่ง
ความผูกพันต่อองค์การ คือ อารมณ์ความรูส้ กึ ผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์การ มีความรูส้ กึ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์การ ตลอดจนการที่บุคลากรได้รบั ผลตอบแทน
แลกเปลีย่ นในด้านต่าง ๆ ในการคงอยู่กบั องค์การ หรือการทีบ่ คุ ลากรมีหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ และความรู ส้ ึก ว่าเป็ นหนี้บุญคุณ ทาให้รบั รู ว้ ่าต้องจงรักภักดีและเป็ นสมาชิกขององค์การ
ต่อไป ทัง้ นี้ ความผูกพันต่อองค์การสามารถทานายแนวโน้มของการคงอยู่หรือลาออกของพนักงาน
ได้ดกี ว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความพึงพอใจในงานสะท้อนเพียงแค่ทศั นคติของพนักงาน
ที่มีต่องานหรือสิ่งอื่ นที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ ความผู กพันต่ อองค์การสะท้อนได้ถึงทัศนคติข อง
พนักงานทีม่ ตี ่อมิตติ ่าง ๆ ในองค์การโดยรวมได้ค่อนขา้ งครอบคลุม อีกทัง้ ความผูกพันต่อองค์การ
ยังมีความรู ส้ ึกของการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งช่วยเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้พนักงานทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานประสานความต้องการของตนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของ
องค์การ มีความผู กพันในงานสู ง มีความทุ่มเทมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้องค์การประสบ
ผลสาเร็จ และยังเป็ นตัวบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ (Buchanan,
1974)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีม หานคร (มทม.) เป็ นสถาบันอุด มศึ กษาเอกชน และเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ตงั้ อยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
มากกว่าร้อยละ 40 มีภูมิลาเนาในเขตหนองจอก และจากข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า
บุคลากรทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 2 ปี มีแนวโน้มทีจ่ ะลาออกจากงานสูง ในขณะทีบ่ คุ ลากรที่มอี ายุงาน
มากกว่า 10 ปี ข้นึ ไปกลับมีแนวโน้มลาออกจากงานน้อย ทัง้ นี้ผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ
ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการธารงรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพให้คงอยู่ในงานกับองค์การ โดยการสร้าง
ความพึงพอใจในการทางานซึ่งช่วยสร้างความผาสุกให้กบั บุคลากร อันมีผลต่อความสาเร็จของงาน
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และองค์การ ด้วยแนวคิดที่ว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการทางานย่อมส่งผลบวกต่อการปฏิบตั ิงาน
ผลของงานที่ทามีคุ ณภาพ ช่ ว ยสร้า งความผู กพัน ในการทางาน และการธารงรักษาบุค ลากร
ที่มคี ุณภาพให้คงอยู่ในงานกับองค์การให้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม จากสภาพทางประชากรศาสตร์
มีส งั คมผู ส้ ู ง อายุ เ พิ่ม ขึ้น และอัต ราการเกิ ด ของเด็ ก ลดลง ส่ ง ผลให้เ กิ ด แนวโน้ม วิก ฤติ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ไทยที่ จ านวนผู เ้ รี ย นลดน้อ ยลงเรื่ อ ย ๆ ผนวกกับ การบริ ห ารจัด การของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีขอ้ จากัดในเรื่องของงบประมาณ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ ม าจาก
จานวนนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเดือนเฉลี่ยของบุคลากรทางการศึกษาน้อยกว่าอาชีพอื่น ๆ
และอาจมีผลให้บคุ ลากรทางการศึกษาขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานจนนาไปสู่การลาออกและ
เปลี่ยนงาน ดังนัน้ การเสริมสร้างความผู กพันต่ อองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิของ
บุคลากรจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญซึ่งจะมีผลต่อ การคงอยู่ในงานของบุคลากร (Steers and Mowday,
1981)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าให้ผูว้ จิ ยั ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่สามารถทานายการคงอยู่ในงานของบุคลากร คือ อายุงาน ภูมลิ าเนา
ระดับ รายได้ ความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิ ง าน 10 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิบ ตั ิ
ด้า นความสาเร็ จ ในการทางาน ด้า นการได้ร บั การยอมรับ นับ ถือ ด้า นความรับ ผิด ชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านนโยบาย / แผนและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน และ
ด้านความมัน่ คงในงาน รวมถึงปัจจัยด้านความผูกพันระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัยฯ โดย
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้จะได้รบั รูแ้ นวคิดความต้องการของบุคลากรที่
มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงได้รบั ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อัน
เป็ นข้อมูลที่สาคัญเพื่อนาไปพัฒนารู ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน ธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กบั
มหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างยัง่ ยืน และสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จาแนกตาม ตาแหน่งงาน อายุงาน ระดับรายได้
3. เพื่อ ศึ ก ษาปัจ จัย ที่ ส ามารถท านายการคงอยู่ ใ นงานของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็ นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้สาหรับบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. นักวิจยั ผู เ้ กี่ยวข้อง หรือผู ท้ ่ีสนใจศึกษางานวิจยั นี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางใน
การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคงอยู่ในงานในบริบทอื่น ๆ ได้ต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-มหา
นคร ประจาปี การศึกษา 2561 ซึง่ มีจานวนทัง้ สิ้น 620 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาจาแนกเป็ น
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
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2.1.1 อายุงาน แบ่งเป็ น
2.1.1.1 อายุงานน้อยกว่า 2 ปี
2.1.1.2 อายุงาน 2 - 4 ปี
2.1.1.3 อายุงาน 5 - 10 ปี
2.1.1.4 อายุงาน 11 - 15 ปี
2.1.1.5 อายุงาน 16 - 19 ปี
2.1.1.6 อายุงาน 20 - 24 ปี
2.1.1.7 อายุงาน 25 ปี ข้นึ ไป
2.1.2 ระดับรายได้ แบ่งเป็ น
2.1.2.1 รายได้นอ้ ยกว่า 16,500 บาท
2.1.2.2 รายได้ 16,501 – 22,000 บาท
2.1.2.3 รายได้ 22,001 – 30,000 บาท
2.1.2.4 รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
2.1.2.5 รายได้ 40,001 – 50,000 บาท
2.1.2.6 รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป
2.1.3 ภูมลิ าเนา แบ่งเป็ น
2.1.3.1 ภูมลิ าเนา 1 (อยู่ในเขตหนองจอก)
2.1.3.2 ภูมลิ าเนา 2 (ไม่ได้อยู่ในเขตหนองจอก
แต่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2.1.3.3 ภูมลิ าเนา 3 (อยู่ต่างจังหวัด)
2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน จาแนกเป็ น 10 ด้าน
2.2.1 ด้านความสาเร็จของงาน
2.2.2 ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
2.2.3 ด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
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2.2.4 ด้านความรับผิดชอบ
2.2.5 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
2.2.6 ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน
2.2.7 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
2.2.8 ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
2.2.9 ด้านสภาพการทางาน
2.2.10 ด้านความมันคงในงาน
่
2.3 ความผูกพันต่อองค์การ จาแนกเป็ น 3 ด้าน
2.3.1 ความผูกพันด้านความรูส้ กึ
2.3.2 ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
2.3.3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
2.4 การคงอยู่ในงาน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
และกระบวนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดของการคงอยู่ในงาน
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับความหมายของความตัง้ ใจ
คงอยู่ในงาน พบว่า มีผูใ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย ผูศ้ ึกษาได้จาแนกความหมายเป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน ในมุมมองการแสดงความคิดและความรู ส้ ึก
หมายถึง การแสดงความคิ ด ความรู ส้ ึก และความต้อ งการของบุ ค ลากรที่จ ะปฏิ บ ตั ิ ง านใน
หน่วยงานเดิมต่อไปด้วยความสมัครใจโดยไม่มคี วามคิดที่จะลาออก นัทที เอี่ยมอ่อน (2550) ได้
ให้ค วามหมายของการคงอยู่ ในงานว่า หมายถึง การที่บุค คลปฏิบ ตั ิง านอยู่ ในองค์ก ารด ว้ ย
ความเต็มใจ มีความรูส้ กึ ผูกพัน มันคง
่ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิงานอยู่ในองค์การต่อไป ส่วน Mathis
and Jackson (2006) ได้ให้ความหมายของการคงอยู่ในงานว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รบั สิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของตนจากองค์การ จะทาให้บุคลากรเกิดความตัง้ ใจที่จะปฏิบตั ิงานใน
องค์การต่อไป นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวว่า ความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
หมายถึง การที่บุคคลเข้าสู่อาชีพแล้วด้วยเหตุผลใดเหตุหนึ่งโดยก้าวเข้าสู่อาชีพด้วยความมัน่ ใจ
และปรารถนาทีจ่ ะประกอบอาชีพนัน้ ด้วยความสมัครใจ
กลุ่มที่ 2 ความตัง้ ใจคงอยู่ ในงาน ในมุม มองระยะเวลาของการคงอยู่ ในงาน
หมายถึง การที่บุคลากรยังคงปฏิบตั ิงานอยู่กบั องค์การปัจจุบนั มีการวางแผนในอนาคตว่าจะ
ทางานอยู่กบั องค์การนัน้ เป็ นเวลานานที่สุด โดยวัดจากระยะเวลาที่เข้ามาทางาน ตัง้ แต่เริ่มทางาน
จนถึงปัจจุบนั (Taunton et al. , 1989) ต่อมา บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2551) ให้ความหมายของ
การคงอยู่ในงานว่า เป็ นการที่ผูป้ ฏิบตั ิงานเข้ามาทางานในองค์การระยะเวลาหนึ่ง และยังคงทางาน
ในองค์การนัน้ ๆ จนถึงปัจจุบนั นอกจากนี้ ดุษฎี เอกพจน์ (2551) ได้ให้ความหมายว่า เป็ น
ระยะเวลาทัง้ หมดที่บุคคลปฏิบตั ิงานในองค์การ ตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ระยะเวลาที่
วางแผนจะทางานอยู่ต่อไปในอนาคต โดยวัดจานวนปี ทบ่ี คุ ลากรยังคงปฏิบตั งิ านอยู่
โดยสรุปความตัง้ ใจอยู่ในงาน หมายถึง การแสดงความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลที่แสดง
เจตนาทีจ่ ะยังคงทางานอยู่ในองค์การต่อไป ด้วยความตัง้ ใจ โดยไม่มคี วามคิดทีจ่ ะลาออก
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงาน
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงานที่ผ่านมา พบว่า มีผูศ้ ึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศหลายคน สรุปปัจจัยที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
รวมเขา้ ด้วยกัน และแบ่งปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความตัง้ ใจอยู่ในงาน เป็ น 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบด้วย อายุงาน ระดับรายได้ การมี
ภูมิลาเนาที่อยู่ใกล้ท่ที างานซึ่งจะทาให้เกิดการสนับสนุ นจากครอบครัว การให้กาลังใจจากคนใน
ครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่ อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน และการคงอยู่ในงาน (Ellenbecker,
2004)
2. ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน ฐานะทางวิชาชีพ
โครงสร้า งของงาน ความจาเจของงาน การมีส่ว นร่ ว ม การติด ต่ อ สื่อ สารภายในหน่ ว ยงาน
ความรับผิด ชอบ การให้อิสระในการทางาน ความสมดุลของชีวิตการทางานและครอบครัว
ความยืดหยุ่นของงาน ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน
(Ellenbecker, 2004)
3. ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย ขนาดของกิจการ สถานที่ตงั้ ที่ทางาน วัฒนธรรม
ขององค์การ การยอมรับผลงาน ผลประโยชน์ สวัสดิการ การได้รบั ความยุติธรรม ความมัน่ คงใน
งาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ การฝึ กอบรม การศึกษาต่อเนื่อง การได้รบั อานาจตามตาแหน่งหน้าที่
สภาพแวดล อ้ มในการทางาน สัม พัน ธภาพกับ เพื่อ นร่ ว มงาน การปฐมนิเ ทศบุค ลากรใหม่
การติดต่อสื่อสาร ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริหาร การจัดการทรัพยากรเพือ่ สนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยเหล่านี้มผี ลต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (Ellenbecker, 2004)
4. ปัจจัยด้า นผู บ้ งั คับบัญชา ประกอบด้ว ย ความมุ่งมัน่ ของผู น้ า การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจ แรงจูงใจในการบริหาร รูปแบบความเป็ นผูน้ า การรับฟังความคิดเห็น มีความยุติธรรม
การสนับสนุ นความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ และความเข้าใจระหว่างผู บ้ งั คับบัญชากับพนักงาน
ปัจจัยเหล่านี้มผี ลต่อความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน (McCarthy et al., 2007)
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นอกจากนี้ Mathis and Jackson (2006) ได้กล่าวว่า การคงอยู่ในงานเป็ นสิง่ ทีผ่ ูบ้ ริหาร
องค์การสามารถบริหารจัดการได้และสามารถขับเคลือ่ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บคุ ลากรคงอยู่ใน
งาน โดยมีปจั จัยด้านองค์การเป็ นสิง่ สนับสนุนให้บคุ ลากรตัง้ ใจคงอยู่ในงาน มี 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะขององค์การ (Characteristics of The Employer) เป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิพลเกี่ยวกับบุคคลในการตัดสินใจทีจ่ ะอยู่หรือไปจากองค์การ การทีอ่ งค์การมีวฒั นธรรม และ
ค่ า นิยมองค์การในทางบวกอย่างเด่น ชัด มีการบริหารที่มปี ระสิทธิภ าพ และมีค วามมัน่ คงใน
การทางาน จะทาให้การลาออกลดลง โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1.1 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ (Organizational Culture and Value)
1.2 การบริหารจัดการขององค์การ (Management and Retention)
1.3 ความมันคงในงาน
่
(Job Security)
2. ด้านลักษณะงานและการทางาน (Job Design and Work) เป็ นปัจจัยที่มีผลต่ อ
การคงอยู่ในงานของบุคลากร โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
2.1 การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน (Job/Person and Work)
2.2 ความยืดหยุ่นของเวลาทางาน (Time Flexibility)
2.3 ความสมดุลของชีวติ การทางานและครอบครัว (Work / Life Balancing)
3. ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (Career Opportunities) ถ้าองค์การมีการพัฒนาทาง
อาชีพ จะทาให้พนักงานคงอยู่ ในงานและเปิ ด โอกาสให้พนักงานมีค วามเจริญก้าวหน้า ในงาน
โดยเฉพาะผูม้ อี ายุตา่ กว่า 35 ปี เป็ นผูท้ ม่ี คี วามต้องการพัฒนาทักษะการทางาน ซึง่ มีความสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน อันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
3.1 การพัฒนาทางอาชีพ (Training / Development and Mentoring)
3.2 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning/ Advancement)
4. ด้านการให้รางวัล (Reward) เป็ นรางวัลที่ได้จากการทางาน เป็ นการจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทน ซึ่งผลประโยชน์เป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับการคงอยู่ในองค์การโดยจะต้องมี
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การแข่งขันในเรื่องค่าตอบแทนจากการปฏิบตั ิงานซึ่งผูบ้ ริหารหลายคนเชื่อว่าเป็ นปัจจัยพื้นฐานของ
การคงอยู่ในงาน อันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
4.1 การแข่ งขัน ในเรื่อ งค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ (Competitive pay and
Benefits)
4.2 ผลงาน และค่าตอบแทน (Performance and Compensation)
4.3 การได้รบั การยอมรับ (Recognition)
5. ด้า นสัม พัน ธภาพของบุ ค ลากรภายในองค์ก าร (Employee Relationships)
สัมพันธภาพของบุคลากรในองค์การมีผลต่อความตัง้ ใจอยู่ในงาน ผูบ้ ริหารต้องจัดการโดยคานึงถึง
ความแตกต่างด้านเพศ อายุ และบุคลิกภาพของบุคลากร ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามยุตธิ รรมในการปฏิบตั ิ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ตดั สินใจในงานที่ได้รบั มอบหมาย มีความยืดหยุ่นในงาน และมีความสมดุ ล
ของชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว บุคลากรจะยอมรับการบริหารจัดการกับการแก้ใขปัญหาเชิงรุก
ได้อย่างเฉียบขาด เป็ นผลทาให้การคงอยู่ในงานเพิ่มขึ้น การได้รบั การนิเทศ การได้รบั การสนับสนุ น
จากผูบ้ งั คับบัญชา และสัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงานในทางบวกจะช่วยให้คงอยู่ในงาน
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน พบว่า มีปจั จัยที่มีผลต่อ
ความตัง้ ใจคงอยู่ในงานของบุคลากรในองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน
ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านผูบ้ งั คับบัญชา จะเห็นได้ว่าปัจจัยทีก่ ล่าวมานัน้ ปัจจัยด้านบุคคล
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และปัจจัยด้านองค์การตามแนวคิดของ Mathis and Jackson
(2006) เป็ นปัจจัยทีม่ คี วามสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2. แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บุคคลมีความรู ส้ ึกที่ดีต่อ
งานที่ ท า รวมถึ ง เป็ น แรงกระตุ น้ ที่ ช่ ว ยให้บุ ค คลมี ค วามตั้ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามได้
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มีนกั วิชาการทางการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้
Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือ
ระดับความรูส้ กึ พอใจอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความสนใจในทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี ่องานที่ทาอยู่
นเรศ ภูโคกสู ง (2541) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ส้ ึกที่มี
ความสุข หรือ เจตคติข องบุค คลที่ม ีต่ อ การปฏิบ ตั ิง าน ซึ่ง เกิด จากการได้ร บั การตอบสนอง
ความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ าน ถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ หรือเจตคติทด่ี ตี ่อการปฏิบตั งิ านใน
ทางบวก จะมีผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีการเสียสละ อุทศิ กาย แรงใจ และ
สติปญั ญาให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ หรือเจตคติท่มี ตี ่อการปฏิบตั ิงานในทางลบ
จะทาให้เกิดความไม่พอใจแก่งาน ทาให้ไม่มคี วามกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน ขาดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบ ตั ิง าน ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิง านของบุค คลไม่ค งที่แน่ น อน
อาจเปลี่ย นแปลงได้เ สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล อ้ มที่เ ปลี่ย นไป ฉะนัน้ ผู บ้ ริหารจึ ง
ควรทาการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน เพื่อที่จะได้ทาการแก้ใข
ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เอื้อหรือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร เพื่อ
เป็ นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบตั ิงาน ทาให้
องค์การเกิดความเจริญและประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้ และ จิตติภา ขาวอ่อน
(2547) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้ว่า กระบวนการในการทางาน
ของบุค ลากรขององค์การจะมีประสิทธิภ าพเพียงใดนัน้ ผู บ้ ริหารองค์การต้อ งสามารถเข า้ ใจ
ความต้องการของบุคลากรในองค์การและผสมผสานความต้องการนัน้ ให้เข้ากับจุดมุ่งหมายของ
องค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้บคุ ลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะทาให้เกิด
ความกระตือรือร้นและปรารถนาที่จะทางานให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์การ ทัง้ นี้ คนที่มี
ความพึงพอใจในการทางานจะส่งผลให้งานนัน้ ประสบผลสาเร็จและได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มคี วามพึงพอใจ
ในการทางาน ไม่ว่าปัจจัยนัน้ มาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดศรัทธา
และความเชื่อมัน่ ในองค์การพร้อมที่จะทางานให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดด้วยความเต็มใจ และมี
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ความรู ส้ ึ ก ว่ า ตัว เองเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ารที่ จ ะต้อ งรับ ผิด ชอบต่ อ ความส าเร็ จ ของงาน
ความสาคัญของความพึง พอใจในการปฏิบตั ิ ง านในองค์การหรื อ หน่ ว ยงานใด หากสามารถ
จัดบริการต่าง ๆ เพือ่ สนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงานได้ จะเกิดความพึงพอใจในการทางาน
รักงานและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถา้ ไม่สามารถจัดสนองความต้องการได้ ผลงาน
ย่อมตกตา่ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะเกิดความเบือ่ หน่ายทาให้งานขาดความมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ จี งึ เห็น
ได้ชดั ว่า ความพึงพอใจเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมักพบเห็นอยู่เสมอว่าผูป้ ฏิบตั ิงานที่มี
ความพึงพอใจในงาน จะคิดปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของตนให้ดอี ยู่เสมอ เป็ นต้นว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านจะ
ปฏิบตั ิงานด้วยความขยันขันแข็ง ทางานด้วยความสนุ กสนาน งานจะมีประสิทธิภาพสู งขึ้น จะมี
เวลาปฏิบตั ิงานมากขึ้น ตัง้ ใจทางานด้วยความกระตือรือร้นแสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการทางาน
ไปอีกยาวนาน ตรงกันข้ามกับผู ท้ ่ีไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทา จะมีส่วนทาให้เกิดผลในทาง
ตรงกันข้ามเช่นกัน คือ การปฏิบตั ิงานจะเสื่อมลง งานจะดาเนินไปโดยไม่ราบรื่น ความรับผิดชอบ
ต่อผลสาเร็จของงานจะขาดหายไป ระดับการปฏิบตั ิงานจะตา่ ลง การปฏิบตั ิหน้าที่จะเฉื่อยชาลงทุกที
เป็ นต้น นอกจากนี้ผูท้ ่ไี ม่มคี วามพึงพอใจในงานมากนัก จะไม่มคี วามภักดีต่อองค์การ และย่อมผันแปร
ควบคู่ไปด้วยกับความพึงพอใจในงานทีท่ า
การใช้วิธีจูงใจให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน จาเป็ นต้อง
อาศัยทฤษฎีต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเขา้ มาช่วยกาหนดแนวทาง ซึง่ ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานมีหลายทฤษฎี ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เลือกทฤษฎีหลักที่ใช้ในการกาหนดกรอบแนวความคิด
คือ ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg’s Theory)
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยคา้ จุน (Hygiene Factors) มีรายละเอียด
ดังนี้ (Herzberg et al. 1959)
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คือ
1. ความส าเร็ จ ในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุ ค คลท างานตาม
ความสามารถแห่งสติปญั ญาได้อย่างอิสระ ได้รบั ความสาเร็จเป็ นอย่างดี เกิดความรูส้ กึ ภูมใิ จและ
ปลาบปลื้มในผลสาเร็จแห่งงานนัน้
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2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบั การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพือ่ น จากผูม้ าขอรับคาปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการยกย่อง ชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ
3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ ท้าทาย อาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ หรืองานทีส่ ามารถทาได้โดยลาพัง เพียงผูเ้ ดียว
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
สถานภาพของบุคคลในสถานที่ทางาน เช่น การได้รบั การเลือ่ นตาแหน่ ง การมีโอกาสได้ศึกษาหา
ความรูเ้ พิม่ เติม
6. โอกาสทีไ่ ด้รบั ความเจริญรุ่ งเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่จะ
ได้รบั การแต่งตัง้ เลือ่ นตาแหน่งและประสบกับความสาเร็จ
ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ
1. นโยบายและการบริ หาร (Company Policy and Administration) หมายถึง
การจัดการ การบริหารงานขององค์การซึง่ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การนัน้
2. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน ความยุตธิ รรมในการบริหาร
3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึง
การติดต่ อระหว่างบุคคลกับผู บ้ งั คับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางาน
ร่วมกันและเข้าใจซึง่ กันและกัน
4. สภาพการปฏิบตั ิงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่ โมงการทางาน รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆ
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5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได้ ค่าจ้างประจาเดือนที่เป็ นธรรมซึ่งบุคคลได้รบั อัน
เป็ นผลตอบแทนจากการทางานของบุคคลนัน้ หากบุคคลได้รบั เงินเดือนที่เป็ นธรรม จะส่งผลต่อ
การเพิม่ ผลผลิต มีความพึงพอใจในงานทีท่ าและมีผลต่อความภักดีกบั บริษทั
6. ความสัม พัน ธ์กบั เพือ่ นร่ ว มงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึง
การติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่วมกัน
และเข้าใจซึง่ กันและกัน
7. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ หี รือไม่ดใี นชีวติ ส่วนตัว
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การทางาน
8. ความสัม พัน ธ์ก ับ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา (Interpersonal Relations-Subordinates)
หมายถึง การทีบ่ คุ คลต่างระดับสามารถทางานร่วมกัน มีความเขา้ ใจทีด่ ตี ่อกัน
9. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคม มี
เกียรติและศักดิ์ศรี
10. ความมันคงปลอดภั
่
ยในการปฏิบตั ิงาน (Job Security) หมายถึง ความรู ส้ ึกของ
บุคลากรทีม่ ตี ่อความมันคงในการท
่
างาน ความยัง่ ยืนในอาชีพหรือความมันคงขององค์
่
การ
ดังนัน้ จึงสรุปทฤษฎีข องเฮอร์ซเบิร ก์ ได้ว่า องค์ประกอบในด้า นปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจเท่านัน้ ทีจ่ ะนามาสู่ความพึงพอใจทางบวกในการทางานของคน
โดยการค้นพบทีส่ าคัญจากการศึกษาของเฮอร์ซเบิรก์ คือ ปัจจัยคา้ จุนนัน้ จะมีผลกระทบ
ต่อความไม่พอใจในงานที่ทา และปัจจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ทา กล่าวคือ
ปัจจัยคา้ จุนย่อมเป็ นเหตุท่ที าให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ทา ไม่ใช่ส่งิ จูงใจที่จะทาให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น เป็ นเพียงข้อกาหนดเบื้องต้นเพื่อป้ องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ทา แต่ ปจั จัยจูงใจเป็ น
ปัจจัยที่กระตุน้ หรือจูงใจคนให้เกิดความพอใจในงานที่ทา ดังนัน้ ข้อสมมติของเฮอร์ซเบิรก์ ก็คือ
ความพอใจในงานทีท่ าจะเป็ นสิง่ จูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิรก์ ชี้ให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารจะต้องมีทศั นะเกี่ยวกับงานของผูอ้ ยู่ใ ต้บงั คับ
บัญชาสองอย่าง คือ สิ่งที่ทาให้ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามีความสุขและสิ่งที่ทาให้พวกเขาไม่มคี วามสุข
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ในงานที่ทา ข อ้ สมมติฐานของทฤษฎีการจูง ใจสมัยเดิม มัก จะถือ ว่า สิ่ง จูง ใจทางด้า นการเงิน
การปรับปรุงความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ และสภาพแวดล้อมของการทางานทีด่ ี จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
การขาดงานและการออกจากงานที่นอ้ ยลง นับได้ว่าเป็ นข้อสมมติฐานที่ผิดพลาด ปัจจัยเหล่านี้
เพียงแต่ ป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาและความไม่พอใจในงานที่ทา เป็ นเสมือนปัจจัยคา้ จุนเท่านัน้
ในขณะทีป่ จั จัยจูงใจของเฮอร์ซเบิรก์ เป็ นสิง่ จูงใจผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาให้เพิม่ ผลผลิต
ดังนัน้ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การ จึงถือได้ว่าเป็ น ปัจ จัย
สาคัญทีจ่ ะเป็ นสิง่ กระตุน้ ให้บคุ คลเหล่านัน้ เกิดความสนใจในงานมากขึ้น เพิม่ ความกระตือรือร้นใน
การทางานมากขึ้น การเพิม่ ผลผลิตสูงขึ้น เกิดความเต็มใจทีจ่ ะนาความรูค้ วามสามารถของตนเองที่
มีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้กบั องค์การ ทาให้องค์การมีความเจริญและประสบความสาเร็ จ ตาม
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทต่ี งั้ ไว้
3. แนวความคิดความผูกพันต่อองค์การ
Buchanan (1974) ได้แบ่งความผูกพันต่อองค์การออกเป็ น 3 มิตดิ ว้ ยกัน ประกอบด้วย
1. ความผูกพันต่อองค์การด้านความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ (Identification)
คือความเต็มใจปฏิบตั ิงาน ยอมรับค่านิยมและเป้ าหมายขององค์การ เป็ นการแสดงออกว่าค่านิยม
และเป้ าหมายของพนักงานกับองค์การสอดคล้องกัน
2. ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารด า้ นการมีส่ว นร่ ว มกับ องค์ก าร (Involvement) คือ
ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มทีเ่ พื่อความก้าวหน้าหรือ
ประโยชน์โดยรวมขององค์การ
3. ความผู กพันต่ อองค์การด้านความจงรักภักดี (Loyalty) คือ ความรู ส้ ึกยึดมัน่ ต่ อ
องค์การ และความปรารถนาคงความเป็ นสมาชิกขององค์การไว้
พอร์ทเตอร์ และ สเตียร์ (Porter and Steers, 1992, อ้างถึงใน พัชราภรณ์ ศุภมัง่ มี ,
2548) ได้แบ่งประเภทของความผูกพันต่อองค์การออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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1. ความผูกพันต่อองค์การประเภททัศนคติ (Attitudinal Type) แนวคิดประเภทนี้ถอื
ว่าเป็ นความผูกพันต่ องค์การที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ เป็ น
การแสดงออกอย่ า งเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดี ยวกัน และรู ส้ ึกมีส่ว นร่ วมกับองค์การอย่า งแนบแน่ น
เนื่องจากเชื่อในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความตัง้ ใจทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การ
และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะอยู่กบั องค์การ
2. ความผูกพันต่อองค์การประเภทพฤติกรรม (Behavioral Type) แนวคิดประเภทนี้
เป็ นกระบวนการทีบ่ คุ คลเขา้ มาสู่องค์การโดยสร้างความผูกพันเพิ่มขึ้น เพือ่ ผลประโยชน์ของตัวเอง
ไม่ใช่เพือ่ องค์การ มีสาระสาคัญว่า การลงทุนเป็ นสาเหตุซ่งึ ทาให้บุคคลนัน้ เกิดความรูส้ กึ ผูกพันต่อ
สิ่งที่ตนลงทุน ไป เช่ น ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ระยะเวลา ส่งผลให้ได้ร บั ผลประโยชน์
ตอบแทนจากองค์การ เช่น ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเลือ่ นตาแหน่ง จึงไม่ปรารถนา
ทีจ่ ะลาออกจากงาน เนื่องจากการลาออกจากงานจะทาให้เขาสูญเสียประโยชน์
Allen and Meyer (1990) ได้เ สนอรู ป แบบของความผู ก พัน ต่ อ องค์ก าร โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 มิตดิ ว้ ยกัน คือ
1. ความผู กพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) ซึ่งหมายถึงอารมณ์ความรู ส้ ึก
ผู กพัน ของพนัก งานที่ม ีต่ อ องค์ก าร มีค วามรู ส้ ึกอัน เป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย ว และมีการเข า้ ไปมี
ส่วนร่วมกับองค์การ
2. ความผูกพันด้านการคงอยู่กบั องค์การ (Continuance Commitment) ซึ่งหมายถึง
ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์การ เนื่องจากการได้รบั ผลตอบแทนแลกเปลีย่ นในด้านต่าง ๆ
ในการคงอยู่กบั องค์การ
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) ซึ่งหมายถึงความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อ องค์การ อัน เกิด จากหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบต่ าง ๆ และความรู ส้ ึกว่า
เป็ นหนี้บญ
ุ คุณ ทาให้รบั รูว้ ่าต้องจงรักภักดีและเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป
Allen and Meyer (1990) ยังได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
แต่ละด้าน ว่ามาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
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1. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์การทางด้านจิตใจ ประกอบไปด้วย คุณลักษณะ
เฉพาะ (Personal Characteristics) อาทิ อายุ เพศ ระดับการศึกษา เป็ นต้น คุณลักษณะต่าง ๆ
ของงาน (Job Characteristics) ลักษณะของงานที่มีความเป็ นหนึ่งเดียว (Work Experience)
อาทิ สภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี และการรับรูก้ ารมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็ นต้น โดยปัจจัย
เหล่านี้ จะส่งผลถึงความรู ส้ ึกของพนักงานต่ อองค์การ ว่าองค์การมีการให้ส่ิ งที่ดีแก่ ตน ทาให้
พนักงานรูส้ กึ มีความยึดมันต่
่ องาน รูส้ กึ มีส่วนร่วม และเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงมีผลต่อระดับ
ความผูกพันด้านจิตใจของพนักงาน
2. ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ ประกอบไปด้วยความมาก
น้อยทีพ่ นักงานได้ลงทุนไปในองค์การ เช่น อายุงาน และการรับรูเ้ กี่ยวกับการขาดทางเลือกของตัว
พนักงาน เช่น ความลาบากในการหางานใหม่ โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการประเมินสิ่งที่
ตนต้อ งสู ญเสียเมื่อต้อ งลาออกจากองค์การ จึงมีผ ลต่ อ ระดับความผู กพัน ด้า นการคงอยู่ของ
พนักงาน
3. ปัจ จัย ที ่ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้า นบรรทัด ฐาน ประกอบไปด้ว ย
ประสบการณ์ในการผ่านกระบวนการการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคล รวมถึงการเรียนรูต้ ่าง ๆ
จากครอบครัว วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดความเชื่อของพนักงานว่า การคง
สมาชิกภาพขององค์การไว้เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง สมควรกระทา ซึง่ มีผลต่อความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
Porter and Steers (1991) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล อาทิ เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ความชานาญในงาน
ความต้องการประสบความสาเร็จ และความต้องการก้าวหน้า เป็ นต้น เช่ น พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตา่ กว่ามีแนวโน้มที่จะผูกพันต่อองค์การสูงกว่า พนักงานเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะผูกพัน
ต่อองค์การสูงกว่าพนักงานเพศชาย หรือพนักงานทีม่ อี ายุงานมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่าพนักงานทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า
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2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน เช่น พนักงานซึง่ ต้องรับผิดชอบงานที่มภี าระหรือความท้าทาย
มากกว่า ทราบรูปแบบและขอบเขตของงานที่ชดั เจนกว่า มีความขัดแย้งด้านบทบาทของงานน้อย
ได้รบั การให้ขอ้ มูลในการทางาน มีแนวโน้มทีจ่ ะผูกพันต่อองค์การสูง
3. ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ โดยพนักงานที่ได้รบั โอกาสให้มีส่วนร่ วมกับ
กิจ กรรมขององค์การ มีแนวโน้ม ที่จะมีความผู กพัน ต่ อองค์การสู ง โดยเฉพาะหากองค์การมี
โครงสร้างแบบกระจายอานาจ คือยิ่งพนักงานมีส่ว นร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มคี วามสาคัญมากยิ่งมี
ความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นตาม
4. ปัจจัยด้านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิงานในองค์การ โดยพนักงานมี
ประสบการณ์ในการทางานที่ดี รู ส้ ึกว่าองค์การเป็ นองค์การที่พ่งึ พาได้ และได้รบั การตอบสนอง
ความคาดหวังจากองค์การ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความผูกพันต่อองค์การสูง
Buchannan (1974) ได้อธิบายถึงความสาคัญของความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์การสามารถทานายแนวโน้มการคงอยู่หรือลาออกของพนักงานได้
ดีกว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความพึงพอใจในงานสะท้อนเพียงแค่ทศั นคติของพนักงานที่
มีต่อ งานหรื อ สิ่งอื่น ที่เ กี่ยวข้อ งกับงาน แต่ ค วามผู กพัน ต่ อ องค์การสะท้อ นได้ถึงทัศ นคติข อง
พนักงานทีม่ ตี ่อมิตติ ่าง ๆ ในองค์การโดยรวมได้ค่อนขา้ งครอบคลุม
2. ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ช่วยเป็ นแรงผลักดันทีท่ าให้พนักงานทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ส่งผลให้พนักงานประสานความต้อ งการของตนให้สอดคล้อ งกับเป้ าหมายของ
องค์การ บุคคลทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การสูงมักมีความผูกพันในงานสูงด้วยเช่นกัน
4. มีความทุ่มเทมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั งิ านเพือ่ ให้องค์การประสบผลสาเร็จ
5. เป็ นตัวบ่งชี้ถงึ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
Robinson et al. (2004) ได้กล่าวถึงลักษณะของพนักงานทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์การว่า
1. เป็ นผูม้ ที ศั นคติท่ดี ีต่อทิศทางการดาเนินงานขององค์การ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่มสี ่วนร่วม
หรือเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
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2. มีความเชื่อมันในผลผลิ
่
ตขององค์การ อาทิ สินค้า หรือบริการขององค์การ
3. รับรูถ้ งึ ความพยายามขององค์การในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4. เต็มใจในการทางานเพือ่ ผูอ้ ่นื และเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องทีม
5. รับรูถ้ งึ ภาระขององค์การ และพยายามอย่างเต็มที่ทจ่ี ะปฏิบตั ิงานแม้เป็ นภาระหน้าที่ท่ี
นอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สิริพร วงษ์โทน (2554) ได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเสนอผลงานของความ
ผูกพันต่อองค์การ ว่ามีดงั ต่อไปนี้
1. ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก (Turnover intention) โดยความผูกพันต่อองค์การจะส่งผล
ทางบวกต่อความตัง้ ใจคงอยู่กบั องค์การของพนักงาน แต่มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจที่จะ
ลาออกของพนักงาน สามารถพยากรณ์ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก
2. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ความผู กพันต่ อองค์การส่งผลทางบวกต่อ
ความตัง้ ใจคงอยู่กบั องค์การของพนักงาน ส่งผลให้มคี วามเต็มใจอุทศิ ตนในการทางานเพือ่ องค์การ
และส่งผลให้มคี วามรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การส่งผลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงาน
3. ผลการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อองค์การถือเป็ นแรงผลักดันให้พนักงานเกิดผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี เนื่องจากพนักงานที่มคี วามรู ส้ กึ ผูกพันต่อองค์การ จะรูส้ กึ มีส่วนร่วมและเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์การ เกิดความพยายามทุ่มเทกาลังกายกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อทาให้องค์การ
บรรลุเป้ าหมาย
4. พฤติกรรมเป็ น สมาชิกที ด่ ีหรือ พฤติกรรมที น่ อกเหนือ จากบทบาทหน้า ที โ่ ดยตรง
ความผูกพันขององค์การมีผลให้พนักงานเกิดความรู ส้ ึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ จึงเกิด
พฤติกรรมนอกเหนือจากหน้าทีใ่ นงานของตน เพื่อช่วยให้องค์การเกิดความสาเร็จบรรลุเป้ าหมาย
อาทิ ช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงาน คานึงถึงจิตใจของผูอ้ ่นื และสานึกในหน้าที่
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอายุงาน
ระดับรายได้ ภูมลิ าเนา ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นตัวแปรที่มี

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2 213
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2 228

ความสัม พัน ธ์เ กี่ยวข้อ งกัน และมีค วามสาคัญต่ อ การคงอยู่ ในงานของบุค ลากรมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ผูว้ ิจยั จึง เลือกตัวแปรทัง้ 5 ตัวนี้มาศึกษาเพื่อหาตัวแปรร่วมกันที่ดีท่สี ุดใน
การทานายการคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุงาน
2. ระดับรายได้
3. ภูมลิ าเนา

ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
6. ด้านนโยบาย/แผนการบริหารงาน
7. ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูล
8. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
9. ด้านสภาพการทางาน
10.ด้านความมัน่ คงในงาน

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความผูกพันด้านความรูส้ กึ
2. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

การคงอยู่ในงาน
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สมมติฐานของการวิจยั
การวิจ ยั เรื่ อ งปัจ จัย ที่ ส ามารถท านายการคงอยู่ ใ นงานของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ตงั้ สมมติฐานงานวิจยั
ดังนี้
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มตี าแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อการคงอยู่
ในงานแตกต่างกัน
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มอี ายุงานที่ต่างกันมีผลต่อการคงอยู่
ในงานแตกต่างกัน
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทีม่ รี ะดับรายได้ทต่ี ่างกันมีผลต่อการคง
อยู่ในงานแตกต่างกัน
4. อายุงาน ระดับรายได้ ภูมลิ าเนา ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อ
องค์ก ารสามารถร่ ว มกัน ท านายการคงอยู่ ใ นงานของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ได้อย่างมีนยั สาคัญ

วิธีการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีม หานคร ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 620 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (Yamane, 1967) ด้วยความคลาดเคลือ่ น 0.5 ได้จานวนขนาด
กลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 243 คน เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรที่ใช้ในการวิจยั หลายตัว จึงต้องเพิ่ม
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ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างให้ใหญ่ย่งิ ขึ้น (นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นจานวน 386 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มกลุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ลักษณะของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการวิ จ ัย ครั้ง นี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยลักษณะของคาถามจะมีทงั้ คาถามแบบปิ ด ที่กาหนดคาตอบไว้ให้ผูต้ อบ
เลือกตอบ และคาถามแบบเปิ ดที่ให้ผูต้ อบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามมี 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ง อายุงาน รายได้ และภูมลิ าเนา
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบมาตรวัด Likert Scale จาแนกออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด ดัดแปลงและพัฒนา มาจากแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การปฏิบ ตั ิง านของ ณัท ฐา กรีหิร ญั (2550) ซึ่ง สร้า งตามแนวความคิด ทฤษฎีก ารจูง ใจของ
เฮอร์ซเบิรก์ แบ่งเป็ น 10 ด้านดังนี้
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
6. ด้านนโยบาย/แผนการบริหารงาน
7. ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูล
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8. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
9. ด้านสภาพการทางาน
10. ด้านความมันคงในงาน
่
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของบุค ลากร ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบมาตรวัด Likert Scale จาแนกออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดัดแปลงและพัฒนามาจากแบบสอบถามความผูกพันต่อ
องค์การของ ปาริชาต บัวเป็ ง (2554) ซึง่ สร้างตามแนวคิดของ อัลเลนและเมเยอร์ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ความผูกพันด้านความรูส้ กึ
2. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การคงอยู่ ใ นงานของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานครซึ่งเป็ นแบบสอบถามที่มลี กั ษณะแบบมาตรวัด Likert Scale จาแนกออกเป็ น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงจากแบบสอบถาม
การคงอยู่ในงานของ นิตยา วันทยานันท์ (2556) ที่สร้างตามแนวคิดของ Mc Closkey and
Joanne (1990)
ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่พฒั นาและดัดแปลงให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใช้ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข โดยขอ
ความอนุ เคราะห์ผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ เป็ นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จานวน 5 ท่าน แล้วนา
แบบสอบถามที่ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ท้ รงคุ ณวุฒิ มาปรับปรุ งแก้ไขแล้ว มาเก็บข้อ มูลจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่า ง จานวน 30 คน เพื่อ หาค่ าความเชื่อมัน่ ของ
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แบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาด้ว ยสู ต รครอนบาค (Cronbach’s Alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ดังนี้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.843
โดยมีค่าความเชื่อมัน่ แต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน เท่ากับ 0.826 ด้านการได้รบั
การยอมรับนับถือ เท่ากับ 0.832 ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ เท่ากับ 0.849 ด้านความรับผิดชอบ
เท่ากับ 0.876 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน เท่ากับ 0.858 ด้านนโยบาย/แผนการบริหารงาน
เท่ากับ 0.862 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล เท่ากับ 0.812 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เท่ากับ 0.814 ด้านสภาพการทางาน เท่ากับ 0.802 ด้านความมันคงใน
่
งาน เท่ากับ 0.801
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์ก ารของบุคลากร ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ
0.812 โดยมีค่าความเชื่อมัน่ แต่ละด้าน ดังนี้ ความผูกพันด้านความรูส้ กึ เท่ากับ 0.832 ความผูกพัน
ด้านความต่อเนื่อง เท่ากับ 0.801 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เท่ากับ 0.802
แบบสอบถามการคงอยู่ในงานของบุคลากร ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.845
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึ กษา ตาแหน่ ง อายุงาน ระดับรายได้ และภู มิลาเนา โดยใช้ค่ า สถิติเ ชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
2. การวิเ คราะห์ ระดับ การคงอยู่ ใ นงาน โดยใช้ส ถิติ เ ชิง พรรณนา (Descriptive
statistics) ด้วยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานดังตาราง
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสมมติฐานการวิจยั และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทีม่ ตี าแหน่งทีต่ ่างกันมีผลต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทีม่ อี ายุงานทีต่ ่างกันมีผลต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน

สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
T – test

F – test (One-Way ANOVA)
ทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least
Significant Difference (LSD)
สมมติฐานที่ 3 : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
F – test (One-Way ANOVA)
ทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least
ทีม่ รี ะดับรายได้ทต่ี ่างกันมีผลต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน
Significant Difference (LSD)
สมมติฐานที่ 4 : อายุงาน ระดับรายได้ ภูมิลาเนา ความพึงพอใจใน Multiple Linear Regression
การปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อองค์การสามารถร่วมกันทานายการคงอยู่ (Stepwise Method)
ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้อย่างมีนยั สาคัญ

ผลการวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปของบุคลากรเทคโนโลยีมหานครที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จานวน 219 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.70 และเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.70 สาหรับสถานภาพ พบว่า
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส ถานภาพโสด จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.70
รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.20 ตามลาดับ อายุ พบว่า
บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 32 ปี มากที่สุด จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00
รองลงมา ได้แก่ อายุ 39 -45 ปี จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.90 อายุ 33 – 38 ปี จานวน
83 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.50 และอายุ 46 ปี ขึ้น ไป จานวน 82 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.20
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ตามลาดับ ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรทีต่ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มาก
ที่สุด จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.60 รองลงมา ได้แก่ ระดับปริ ญญาโท จานวน 109 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.20 ระดับปริญญาเอก จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.90 และระดับตา่ กว่า
ปริญญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.70 ตามลาดับ บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่ จานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.50 รองลงมา ได้แก่ อาจารย์ จานวน 165 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.70 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาตัวแปรการคงอยู่ในงาน พบว่า มีค่าเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.45 และมีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึง่ ถือว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรตามการคงอยู่ในงานของบุคลากร
การคงอยู่ในงาน
ค่าเฉลีย่ รวม

X

3.43

SD.
0.73

ระดับ
มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย เพือ่ จัดระดับคะแนนเฉลีย่ ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่
4.21 – 5.00 แปลความว่า มีระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่
3.41 – 4.20 แปลความว่า มีระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรมาก
คะแนนเฉลีย่
2.61 – 3.40 แปลความว่า มีระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรปานกลาง
คะแนนเฉลีย่
1.81 – 2.60 แปลความว่า มีระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรน้อย
คะแนนเฉลีย่
1.00 – 1.80 แปลความว่า มีระดับการคงอยู่ในงานของบุคลากรน้อยทีส่ ุด
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานข้อ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มตี าแหน่งที่ต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มี
ตาแหน่งทีต่ ่างกันมีระดับการคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จาแนกตามตาแหน่ง
การคงอยู่ในงาน

อาจารย์
(n = 162)

เจ้าหน้าที่
(n = 185)

SD
0.73

X

3.45

t-test
SD
0.82

X

3.42

0.29

สมมติฐานข้อ 2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มอี ายุงานที่ต่างกันมีผลต่อ
การคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มอี ายุ
งานที่แตกต่างกันของบุคลากรมีระดับการคงอยู่ในงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
โดยมีค่า F เท่ากับ 4.62 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จาแนกตามอายุงาน
การคงอยู่ในงาน

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df
6
361
367

SS
15.88
206.73
222.61

MS
2.64
0.57

F
4.62*

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของการคงอยู่ในงาน จาแนกตามอายุงานเป็ นรายคู่ โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD)
อายุงาน

X

กลุ่มที่

กลุ่มที่
1

2

3

-0.148 -0.265

4

5

6

7

-0.380*

-0.473*

-0.659*

-0.525*

น้อยกว่า 2 ปี 3.10

1

-

2 – 4 ปี

3.25

2

-

-

-0.118

-0.232

0.325*

-0.512*

-0.378*

5 – 10 ปี

3.37

3

-

-

-

-0.115

-0.208

-0.394*

-0.260
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อายุงาน

X

กลุ่มที่

11 – 15 ปี

3.48

16 – 19 ปี

กลุ่มที่
1

2

3

4

5

6

7

4

-

-

-

-

-0.093

-0.279*

-0.146

3.58

5

-

-

-

-

-

-0.186

-0.052

20 – 24 ปี

3.76

6

-

-

-

-

-

-

0.134

25 ปี ข้นึ ไป
* p<.05

3.63

7

-

-

-

-

-

-

-

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่อายุงานที่มีค่าเฉลี่ยการคงอยู่ในงาน
แตกต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 จานวน 9 คู่ ได้แก่ อายุงานน้อยกว่า 2 ปี
กับ อายุงาน 11 – 15 ปี อายุงานน้อยกว่า 2 ปี กับ อายุงาน 16 – 19 ปี อายุงานน้อยกว่า 2 ปี กับ
อายุงาน 20 – 24 ปี อายุงาน 2 – 4 ปี กับอายุงาน 25 ปี ข้ นึ ไป อายุงาน 2 – 4 ปี กับอายุงาน
16 – 19 ปี อายุงาน 2 – 4 ปี กับอายุงาน 20 – 24 ปี อายุงาน 2 – 4 ปี กับอายุงาน 25 ปี ข้นึ ไป
อายุงาน 5 – 10 ปี กับอายุงาน 20-24 ปี และอายุงาน 11-15 ปี กับอายุงาน 20-24 ปี ในขณะที่
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การคงอยู่ในงาน สาหรับอายุงานรายคู่อ่นื ๆ มีค่าเฉลีย่ ไม่แตกต่างกัน
โดยพบว่าค่ าเฉลี่ยการคงอยู่ในงานเรียงลาดับมากที่สุดไปน้อยที่สุด เป็ น อายุงาน 20 – 24 ปี
อายุงาน 25 ปี ข้นึ ไป อายุงาน 16 – 19 ปี อายุงาน 11 – 15 ปี อายุงาน 5 – 10 ปี อายุงาน 2 – 4 ปี
และอายุงาน น้อยกว่า 2 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยการคงอยู่ในงานเท่ากับ ค่ าเฉลี่ย 3.76, 3.63, 3.58,
3.48, 3.37, 3.25 และ 3.10 ตามลาดับ
สมมติฐานข้อ 3 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มีระดับรายได้ท่ตี ่างกันมี
ผลต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มี
ระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีระดับการคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 6

237

222

วารสารสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ ปีี ที่�่ 46 ฉบัับที่่� 2
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี ที ่ 46 ฉบับที่ 2

ตารางที่ 6 การคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จาแนกตามระดับรายได้
การคงอยู่ในงาน

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df
7
360
367

SS
7.08
213.18
220.27

MS
1.01
0.59

F
1.70

ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ตัวแปร

การคง
อยู่ใน
งาน

อายุงาน รายได้ ภูมิลาเนา

ภูมิลาเนา

มิลาเนา

ความ

2

3

พึงพอใจ

1

การคงอยู่ใน
งาน

1.00

อายุงาน

0.26**

1.00

รายได้

0.13**

0.49**

1.00

ภูมลิ าเนา1

0.16**

0.06

0.25**

1.00

ภูมลิ าเนา2

-0.02

-0.18**

0.02

-0.53**

1.00

ภูมลิ าเนา3

-0.05

0.12**

0.25**

-0.52**

-0.44**

1.00

ความพึง
พอใจ

0.13**

0.02

0.17**

-0.11*

0.03

0.08

1.00

ความผูกพัน
ต่อองค์การ

0.78**

0.19**

0.16**

-0.02

0.03

-0.01

0.71**

**p< 0.01 * p< 0.05

ความ
ผูกพันต่อ
องค์การ

1.00
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ผลวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
แต่ ละตัว มีค วามสัม พัน ธ์ทางบวกกับตัว แปรตาม คื อ การคงอยู่ ในงานของบุค ลากรอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ยกเว้นตัวแปรภูมลิ าเนา 2 (ไม่ได้อยู่ในเขตหนองจอก แต่อยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร) และภูมิลาเนา 3 (อยู่ต่างจังหวัด) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
การคงอยู่ในงาน โดยตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากที่สุด ได้แก่ ความผูกพันต่อ
องค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.78 รองลงมา ได้แก่ อายุงาน มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.26 รองลงมา ภูมลิ าเนา 1 (อยู่ในเขตหนองจอก) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.16 ลาดับสุดท้าย รายได้และความพึงพอใจในการทางาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากัน เท่ากับ 0.13
สาหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่า ตัวแปรอิสระ
ส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูงสุด คือ ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.71
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันตา่ ที่สุด คือ ความพึงพอใจในการทางานกับภูมิลาเนา 3
(อยู่ต่างจังหวัด) ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.01
สมมติฐานข้อ 4 อายุงาน รายได้ ภูมลิ าเนา ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ความผูกพัน
ต่อองค์การสามารถร่วมกันทานายการคงอยู่ในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้อย่างมีนยั สาคัญ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่มอี านาจในการทานายดีท่สี ุดสาหรับการคงอยู่ใน
งาน คือ ความผูกพันต่อองค์การ รองลงมาอายุงาน และภูมลิ าเนา 1 (หนองจอก กรุงเทพมหานคร)
ตามลาดับ ส่วนตัวแปรที่ไม่ผ่านการคัดเข้าสู่สมการ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน รายได้
และภูมิลาเนา 2 (ไม่ได้อยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร) และภูมิลาเนา 3 (ต่ างจังหวัด)
ดังตารางที่ 8 และ 9 ทาให้ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี้
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สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ
Y/ = 0.862ความผูกพันต่อองค์การ + 0.050 อายุงาน + 0.135 ภูมลิ าเนา1 + 0.233
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z/ = 0.763ความผูกพันต่อองค์การ + 0.112 อายุงาน + 0.081 ภูมลิ าเนา1
ตัวแปรทานายสาคัญ มี 3 ตัว คือ ความผูกพันต่อองค์การ อายุงาน และภูมลิ าเนาหนองจอก
โดยที่สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างตัวทานายทัง้ 3 ตัวกับการคงอยู่ในงาน มีค่า 0.796
และมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ความผู กพันต่ อองค์การ อายุงาน และภูมิลาเนาหนองจอก
สามารถทานายการคงอยู่ในงานได้ โดยมีอานาจในการทานายร้อยละ 79.60
ตารางที่ 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณค่า
ความคลาดเคลือ่ นของการประมาณค่าตัวแปร การทดสอบนัยสาคัญ
ตัวทานาย
ความผูกพันต่อองค์กร
อายุงาน
ภูมลิ าเนา1

R
.783
.791
.796

R2
.613
.626
.633

Adj R2
.612
.624
.629

SE
.507
.499
.496

F
485.226
255.695
174.726

Sig F
.000
.000
.000

ตารางที่ 9 แสดงค่าสถิตขิ องกลุม่ ตัวแปรอิสระทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เขา้ สู่สมการถดถอย
ตัวทานาย
ความผูกพันต่อองค์การ
อายุงาน
ภูมลิ าเนา1
Constant

B
0.862
0.050
0.135
0.233

SE B
0.040
0.016
0.058
0.142

β
0.763
0.112
0.081

T
21.512
3.150
2.313
1.636

Sig T
0.000
0.002
0.021
0.103
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อภิปรายผล
1. สมมติฐานข้อ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทีม่ ตี าแหน่งที่ต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่มี
ตาแหน่งที่ต่างกันมีระดับการคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั อาจเป็ น เพราะบุคลากรอยู ในองค์การเดียวกัน มีวฒั นธรรมและค่ านิยมต่ อองค์ก าร
ทางบวกเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Mathis and Jackson (2006) ได้กล่าวว่า การคงอยู่
ในงานเป็ นสิ่งที่ผูบ้ ริหารองค์การสามารถบริหารจัดการได้และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในงาน โดยมีปจั จัยด้านองค์การเป็ นสิ่งสนับสนุ นให้บุคลากรตัง้ ใจคงอยู่ใน
งาน เกี่ยวกับคุณลักษณะองค์การ เป็ นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลเกี่ยวกับบุคคลในการตัดสินใจทีจ่ ะอยู่หรือ
ไปจากองค์การ การทีอ่ งค์การมีวฒั นธรรมและค่านิยมองค์การในทางบวกอย่างเด่นชัด มีการบริหาร
ที่มปี ระสิทธิภาพ และมีความมัน่ คงจะทาให้การลาออกลดลง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพ และมีความมัน่ คง จึงทาให้ทงั้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่มกี ารคงอยู่ในงานระดับมาก
ทัง้ คู่ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ Bhatnagar (2007) พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์ก ารและการวางแผนอาชี พ มีผ ลต่ อ ระดับ การคงอยู่ ใ นงานสู ง และงานวิจ ยั ของ Kline
and Peters (2017) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงาน
2. สมมติฐานข้อ 2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มอี ายุงานที่ต่างกันมีผล
ต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มี
อายุงานทีแ่ ตกต่างกันของบุคลากรมีระดับการคงอยู่ในงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั และสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)
กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวกับงาน ประกอบด้วย ประสบการณ์ เพศ อายุงานมีผลต่อ
การคงอยู่ในงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธิดา โตพันธานนท์ (2549) ทีพ่ บว่า ระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน โดยผูท้ ม่ี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์การนานจะมีความรูค้ วามชานาญในงาน
เพิ่ม ขึ้น มีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หา มีแนวโน้มที่จะตัง้ ใจคงอยู่ในงานมากกว่าผูท้ ี่มรี ะยะเวลาใน
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การปฏิบตั ิงานในองค์การน้อย ทัง้ นี้จากการศึกษาของ นัทที เอี่ยมอ่อน (2550) พบว่าระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงาน นอกจากนี้
ผลงานวิจยั ของ Bhatnagar (2007) พบว่า พนักงานทีม่ อี ายุการทางานปานกลางจะมีความผูกพัน
ต่อองค์การสูงและพนักงานจะมีความจงรักภักดีต่อองค์การสูง
3. สมมติฐานข้อ 3 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทีม่ รี ะดับรายได้ทต่ี ่างกันมี
ผลต่อการคงอยู่ในงานแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มี
ระดับรายได้ท่แี ตกต่างกันมีระดับการคงอยู่ในงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั อาจเป็ นเพราะว่ารายได้ท่เี พียงพอต่อการดารงชีพจะทาให้บุคคลไม่ตอ้ งดิ้นรนมากนัก ใน
การที่จะเปลี่ยนงานหรือไปทางานพิเศษเพิ่มนอกเวลาทางาน รายได้มีส่วนสร้างความพึงพอใจใน
งานและคงอยู่ในงานต่อไป (ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์, 2553) ทัง้ นี้จากการศึกษาของ บงกชพร
ตัง้ ฉัตรชัย (2553) พบว่า รายได้มีความสัม พันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงาน มหาวิทยาลัยฯ
มีการจ่ายเงินเดือน และรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ มีโรงอาหารที่อร่อยและราคาไม่แพง ทาให้
บุคลากรที่มาทางานสามารถดารงชีพได้โดยไม่ตอ้ งดิ้นรนมากนัก จึงมีอตั ราการคงอยู่ในงานระดับ
มากพอ ๆ กัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Chew and Chan (2008) ซึง่ พบว่า ความตัง้ ใจที่
จะคงอยู่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับความเหมาะสมของค่าตอบแทน และผลงานวิจยั ของ
Samia and SK. Tasthekur (2017) พบว่า ปัจจัยด้านองค์การ (ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ี
จะได้รบั ) มีผลต่อต่อระดับการคงอยู่ของพนักงาน หากองค์การมีความต้องการให้พนักงานคงอยู่
ควรวางแผนและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ และงานวิจยั ของ Mitchell et al.
(2001) พบว่า ค่าตอบแทนทาให้พนักงานยังคงอยู่ สาเหตุท่บี ุคลากรลาออกมักไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ทีท่ าอยู่
4. สมมติฐานข้อ 4 อายุงาน ระดับรายได้ ภูมิลาเนา ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารสามารถร่ ว มกัน ท านายการคงอยู่ ใ นงานของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ได้อย่างมีนยั สาคัญ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่มอี านาจในการทานายดีท่สี ุด
สาหรับการคงอยู่ในงาน คือ ความผูกพันต่อองค์การ รองลงมา คือ อายุงานและภูมลิ าเนาหนองจอก
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ตามลาดับ ส่ว นตัว แปรที่ไ ม่ผ่า นการคัด เข า้ สู ่ส มการ คือ ความพึง พอใจในการทางานและ
ระดับรายได้ สาหรับตัวแปรด้านรายได้ท่ไี ม่ผ่านการคัดเข้าสู่สมการ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะค่าครองชีพ
ในเขตหนองจอกยังอยู ่ในระดับไม่สูง อีกทัง้ เขตหนองจอกได้ชื่อว่าเป็ นชุมชนมุสลิม ประชากร
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นส่งเสริมให้คนในครอบครัวทางานใน
พื้นที่ใกล้บา้ น อีกทัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยฯ มีวสิ ยั ทัศน์เปิ ดกว้าง มีความยืดหยุ่นด้านกฎระเบียบ
เช่น การแต่งกายให้สามารถคลุมผมมาทางานและจัดให้มหี อ้ งละหมาด สาหรับบุคลากรประเภท
อาจารย์จดั ให้มคี วามยืดหยุ่นในเวลาปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ บุคลากรมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งมีภูมลิ าเนา
อยู่ในเขตหนองจอกจึง มีความรู ส้ ึกว่า แม้เงินเดือนไม่มากนักแต่ ก็ได้อยู่ใกล้บา้ น ได้มีเวลาให้
ครอบครัว ได้ครอบครัวเป็ นกาลังใจ เกิดการคงอยู่ในงาน สาหรับตัวแปรความผูกพันมีอานาจใน
การทานายได้ดที ส่ี ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ในหลายด้าน ได้แก่ Meyer et al. (2002) ให้ความเห็น
ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ทล่ี ูกจ้างมีต่อองค์กร ส่วนความพึงพอใจใน
งานเป็ นการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีลูกจ้างมีต่องาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์ก รไม่ จ าเป็ น ต้อ งเกิ ด ขึ้น พร้อ มกัน (Simultaneously) Steers and Mowday (1981) ให้
ความเห็นว่า ลูกจ้างอาจมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ทัง้ ๆ ที่อาจ ไม่พอใจต่อด้านใดด้าน
หนึ่ งของงาน บุญใจ ศรี สถิตยน์ร ากู ร (2551) และ สุธิ ด า โตพัน ธานนท์ (2549) ได้กล่า วถึง
ความสาคัญของความตัง้ ใจคงอยู่ในงานว่า บุคลากรเป็ นทรัพยากรหรือสินทรัพย์ท่มี ีค่ามากที่สุด
ขององค์ก ารพยาบาลและเป็ น ปัจ จัย นาเข า้ ที่ม ีผ ลต่ อ คุณ ภาพบริก ารพยาบาล เมื่อ ผู บ้ ริห าร
การพยาบาลได้สรรหาพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่งงานเขา้ ในองค์การ รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรให้
มีความรูค้ วามสามารถ กระบวนการต่อไป คือ การธารงรักษาบุคลากรพยาบาลให้มคี วามตัง้ ใจคง
อยู่ในงานให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ รวมถึงการให้ความสนใจ เอาใจใส่ และให้การยอมรับใน
ความสามารถของพยาบาล จะทาให้พยาบาลเกิดความรู ส้ ึกว่า เป็ น ส่วนหนึ่ งขององค์การ เกิด
ความรู ส้ ึกยึดมัน่ ผูกพันในองค์การ ส่งผลให้พยาบาลมีความตัง้ ใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานใน
องค์การต่ อ ไป ปรี ยาพร วงศ์อ นุ ตรโรจน์ (2547) พบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน โดยผู ท้ ่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์การนานจะมีความรู ค้ วามชานาญในงานเพิ่มขึ้น มีทกั ษะใน
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การแก้ปญั หา มีแนวโน้มทีจ่ ะตัง้ ใจคงอยู่ในงานมากกว่าผูท้ ม่ี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในองค์การ
น้อ ย นัทที เอี่ยมอ่ อ น (2550) พบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลมีค วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความตัง้ ใจคงอยู่ในงานภูมลิ าเนา การปฏิบตั ิงานในภูมลิ าเนาเดิมมีแนวโน้มที่บุคคลจะ
อยู่ในองค์การเป็ นเวลานาน เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในภูมิลาเนาเดิมจะได้รบั การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น ทาให้มีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แสงทอง ปุระสุวรรณ์
(2541) พบว่า ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่ทางานเป็ นปัจจัยทานายระยะเวลาที่วางแผนจะ
ปฏิบตั ิงานอยู่ต่อไป บงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย (2553) พบว่าภูมลิ าเนาอยู่ในเขตพื้นที่จงั หวัดหรื อพื้นที่
ใกลเ้ คียงที่ตงั้ โรงพยาบาล มีผ ลต่อ การคงอยู ่ในระดับมาก Chew and Chan (2008) พบว่า
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน อันรวมไปถึงการได้รบั การยอมรับและโอกาสในการได้รบั มอบหมาย
งานที่ทา้ ทาย มีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การและความตัง้ ใจที่จะคงอยู่ Anis et al. (2011)
พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
และการคงอยู่ของพนักงาน O'Reilly and Chatman (1986) พบว่า ปัจจัยภายในสามารถทานาย
การคงอยู่ของบุคลากรได้ โดยปัจจัยภายในทีเ่ กิดจากความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลต่อการคงอยู่ ใน
เชิง บวกและการลาออกในเชิง ลบ Mitchell et al. (2001) พบว่า พนัก งานจะคงอยู ่ก บั
องค์การเพราะสิ่งที่จะได้รบั เมื่อคงอยู่ต่อ อันรวมถึง ความรู ส้ ึกที่ดีในงานที่ทาและในทางสังคม
Bhatnagar (2007) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ อาจนาไปสู่การคงอยู่ของบุคลากรในระดับสูง
Singh (2018) พบว่า เพศ อายุ และอายุงาน เป็ นปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน และมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) พบว่า ความพึงพอใจใน
งานมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร และทัง้ ตัว แปรความพึง พอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู ่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ บุญช่วย ศิลาหม่อมและคณะ (2561) พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
มีความสัมพันธ์กบั การคงอยู่ในงาน Carr et al. (2006) พบว่า ประสบการณ์การทางานทีผ่ ่านมามี
ผลต่ อ การคงอยู่ ใ นงานในระยะเวลาสัน้ ๆ เท่ า นั้น และความสัม พัน ธ์ ด ัง กล่ า วขึ้น อยู่ ก ับ
ความสัม พัน ธ์แ ละลัก ษณะงานที ่ทาของแต่ ล ะบุค คล Kline and Peters (2017) พบว่ า
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ต่างกันมีการคงอยู่ของพนักงานแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ และ
ปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน และ Kossivi and Kalgora (2016)
กล่าวว่า พนักงานเป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี ่าและความสาคัญทีส่ ุดขององค์การ ดังนัน้ ไม่เพียงแต่องค์การ
ควรพยายามจูงใจให้พนักงานที่มีความสามารถเอาไว้กบั องค์การเท่านัน้ แต่ยงั มีความจาเป็ น ที่
จะต้องรักษาพวกเขาให้คงอยู่กบั องค์การให้นานที่สุดด้วย องค์การควรมีการศึกษารวมรวมข้อมูล
เพื่อทาความเขา้ ใจบุคลากร และเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์การ
ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
การวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ตัวแปรความผูกพันต่ อองค์การเป็ นตัวทานายการคงอยู่ในงาน
อันดับแรก ซึง่ ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ให้บคุ ลากรมีความผูกพันต่อองค์การ โดยควรดาเนินการดังนี้
1. ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยฯ ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเสริมสร้างให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์การ โดยการทาให้บุคลากรมีความรูส้ กึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวและมีส่วนร่วมกับ
องค์การ เช่ น การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่ าง ๆ ขององค์การ ยิ่ง
บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีความสาคัญมากเท่าใดยิ่งมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
ตามไปด้วย
2. การส่งเสริมให้บุคลากรเล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของงานที่ทา จัดสวัสดิการต่าง ๆ
และผลประโยชน์ทเ่ี หมาะสมให้กบั บุคลากร จะส่งผลให้บคุ ลากรรูส้ กึ มันคงในชี
่
วติ การทางาน และ
มีค วามผู กพัน ต่ อ องค์กรมากขึ้น ซึ่งจะช่ วยให้ม หาวิทยาลัยฯ รักษาบุค ลากรที่ดีให้ค งอยู่ ก ับ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
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3. ควรสร้า งบรรทัด ฐานทางสังคม สร้า งแจงจูงใจและพฤติกรรมขององค์การ ให้
สอดคล้องกับความจงรักภักดีของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความผูกพันและ
จงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนให้บุคลากรมีความเชื่อว่าการทางานอยู่ท่มี หาวิทยาลัยฯ นัน้
จะทาให้มคี วามสุขมากกว่าทางานทีอ่ ่นื
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. เนื่องจากตัวแปรความพึงพอใจในการทางานไม่สามารถเข้าสู่สมการถดถอยได้ ทาง
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า ควรศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรในประเด็นอื่น ๆ
2. ควรมีก ารศึก ษาความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารในแง่ม ุม อื่น เพื่อ หาวิธ ีก ารที่จ ะเพิ ่ม
ความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากเป็ นตัวแปรทานายทีด่ ที ส่ี ุดในการทานายการคงอยู่ในงาน
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