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 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการรักษาและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บรษิทั ตลาด ดอท คอม   จํากัด  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับความพงึพอใจในการทํางาน และศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพงึ
พอใจในการทํางานที่มีผลตอระยะเวลาในการรักษาและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอมทั้งสรางสมการพยากรณในการทาํนายระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเปนการวจัิยเพ่ือมุงเสนอแนะแนวทางในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรทุกฝายในบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
จํานวน 35 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งไดรับแบบสอบถาม
กลับคืน 29 ชดุ คิดเปนรอยละ 82.85% คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.943 และทําการวเิคราะหขอมูล
ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.14 (Statistical Package for 
the Social Sciences Version 14)   
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุสวนใหญอยู
ในชวง 20-25 ป และมากกวาครึ่งหนึ่งของบุคลากรมีสถานภาพโสด และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 2. บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัท
เฉลี่ยประมาณ 1.28 ป (ประมาณ 15 เดือน) 
 3. บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด สวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  บุคลากรของบริษัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัดมีความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและงานที่ทํา  ความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน  ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ความมัน่คงในงาน  ความกาวหนาในงาน ความ
อิสระในการทาํงาน อยูในระดับสูง   
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา 

  4.1 ปจจัยสวนบุคคลของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั
ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน พบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  สถานภาพการสมรส อายุงาน  
ตําแหนงงาน และสถานการณจางงาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน ไมมี
ผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกแตกตางกนัในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และ
สาขาวิชา ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกแตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรกัษาบุคลากร
สูงกวากลุมตวัอยางเพศชาย และกลุมตัวอยางสาขาวิชาสังคมศาสตรมีคาเฉลี่ย ระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรสูงกวากลุมตวัอยางสาขาวชิาวิทยาศาสตร  

  4.2 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด พบวา 
ปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหาร  บริษัทและงานที่ทํา  คาจาง
และผลตอบแทน ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือรวมงาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกแตกตางกนัที่ในขณะทีป่จจัยดานความ
พึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการ  ดานความสัมพันธที่มีตอผูบังคบับัญชา ความมั่นคงในการ
ทํางาน โอกาสความกาวหนาในการทํางาน  ความอิสระในการทํางาน สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันไมมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกแตกตางกัน 

  4.3 ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด 
พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  และสาขาวิชาสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ไดรอยละ 31.80  โดยสมการ
พยากรณ คือ 

 
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        =    0.349 + 0.301(

เพศ) + 0.296(สาขาวิชา)  ในขณะที่ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหาร  
บริษัทและงานที่ทํา  คาจางและผลตอบแทน ความสมัพันธที่มีตอเพื่อรวมงาน ของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานสารสนเทศไดรอย
ละ 37 โดยสมการพยากรณ คือ  
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ระยะเวลาในการรักษาบุคลากร   =   1.410 + 0.040(นโยบายและการบริหารงาน)   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ              +   -0.071(บริษทัและลักษณะงานที่ทํา)  
         +   0.000(คาตอบแทน)  
         +  -0.011(ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน) 
  
 
  
   4.4. ปจจัยสวนบุคคลของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสทิธภิาพการทํางานที่แตกตางกัน  พบวา  ไมมี
ปจจัยสวนบุคคลปจจัยใดทีมี่ความสัมพันธกับประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  ดังนั้นปจจัยสวนบุคคลจึงไมสามารถ
นํามาหาคาความแตกตางหรือพยากรณประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ได  
 
   4.5 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด ดอท คอม จํากัด   พบวา  ไมมี
ปจจัยดานความพึงพอใจดานใดที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ดังนั้น  ปจจัยดานความพึงพอใจจึงไม
สามารถนํามาหาคาความแตกตางหรือพยากรณประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ได  
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        ABSTRACT  
 
Thesis:     Factors Affecting Retention and Work 
Efficiency of work of Information Communication Technology 
Employees: A Case Study of TARAD Dot Com Co.,Ltd.  
 
Author:  Pattaree Jantarakongkul 
 
Degree:  Master of Science (Human Resource and 
Organization Development) 
 
Year:    2549 
 
 
The purposes of this research study were to :1) study the 
factors affecting retention and work efficiency of work of 
Information Communication Technology employees in 
Tarad,2)study satisfaction level of the employees in their 
work and,3)to study the relationship between individual 
factor and work satisfaction that would affect retention 
and work efficiency of employees.  
 
 
The study used the sample of 29 employees of Tarad.Com by 
using SPSS analysis.   
 
 
 
The study reveals that  
 

1. Most employees in Tarad. Com were female , aged 
between 20 – 25 years and more then half the 
employees were single and educated to undergraduate 
level. 

 
2. Average working period of the employees was 

approximately 1.28 years (approximately 15 months) 
 

 
3. Most employees were highly satisfied with the company 

(average 3.41) when analysed individually the study 
revealed that employees were satisfied with the 
company, colleagues, superiors , security , career 
path and freedom in a high level. 
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4. The result of the hypothesis revealed that 
 

4.1 Individual Factors including age, education 
level, university, marital status, period of 
work, position and work conditions of employees 
did not have any effect on staff retention 
while as individual factors like sex and  
faculty of employees in ICT field  were 
significant factors. Females were on average 
retainable than the male counterparts and 
social science graduates were more retainable 
than Science graduates. 

4.2  Working satisfaction related to the period 
of information technology employees’ 
maintenance at TARAD Dot Com can be found that 
satisfaction factors of working policies, 
managerial company, job, remuneration, reward, 
interrelationship with fellows,  affects 
maintenance period of different personals; 
whereas, worth-wile factors of public welfare, 
interrelation with director, stability, fast-
growing opportunity, freedom, working 
environment from information technology 
personals, have no effect on period of 
different employees’ maintenance. 

4.3   Individual factors and working satisfaction 
predicted the period of  information technology 
personals in TARAD Dot Com CO.,Ltd can be found 
that individual factors of gender, faculty of 
employees could forecast the retention time of 
information technology personals from TARAD Dot 
Com, is 31.80%.The equation was  

 
Retention of Employees = 0.349 + 0.301(Gender) + 

0.296 (Disciplines), while Satisfaction factors, working 
policies, managerial company, job, remuneration, reward, 
different interrelationship with fellows from different 
information technology personals is 37%.The equation was  
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Retention of Employees = 1.410+0.040 (Company Policies 
and Administration) 
                            +-0.071 (Company and Job 
Description) 
         +- 0.000 (Remuneration) 
                            +- 0.011 (Relation with Co-
worker) 
 

4.4 Difference of individual factors from 
information technology personals of TARAD Dot 
Com influences on different effectiveness of 
job, and can be found that none of individual 
factors relate to personal capability in this 
company. Therefore, these factors cannot be 
calculated to support the difference or 
effective prediction of employees in TARAD Dot 
Com. 

 
4.5 Satisfaction factors of career concerning 
to working effectiveness of information 
technology personals in TARAD Dot Com can be 
found that no satisfaction factors relate to 
capability of personals in this company. These 
factors cannot therefore be calculated to 
support the difference or effective prediction 
of employees in TARAD Dot Com. 
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       บทที่ 1 
 
            บทนํา 
 
1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบันที่เอ้ือตอการทําธุรกิจดาน E-
Commerce ในขณะที่สภาพสังคมปจจุบันบีบบังคับใหมนุษยตองแขงขันกัน ทัง้เรื่องการทํางาน 
การติดตอสื่อสารและการคาขาย  จึงสงผลใหมนุษยตองการความสะดวกรวดเรว็ในการดําเนิน
ชีวติในรูปแบบตางๆ  อีกทัง้เทคโนโลยีทีมี่การพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทาํใหพฤติกรรมใน
การติดตอสื่อสารหรือทําการคาเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ตองเดินทางหรือใชโทรศัพท โทรสาร และ
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ  เปลี่ยนเปนการใชเทคโนโลยี Internet ซึ่งสงผลใหธุรกิจ E-
Commerce(Electronic Commerce) หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ 
อินเทอรเน็ต (Internet) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเครือขายคอมพิวเตอร  ที่เชือ่มโยง
เครือขายคอมพิวเตอรจากทัว่โลกเขาดวยกัน ขยายตวัอยางตอเนื่อง ทั้งนี้การทําธุรกิจทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสําคัญ  เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับ
การจัดหา การเรียกใชประมวลผล หรือเผยแพรสารสนเทศในระบบอิเล็กทรอนิกส เรียกวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology: IT)  (สถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย, 2538 :บทนํา) ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสําคัญใน
โลกธุรกิจแบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสอยางมาก  

            
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ขบวนการที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทําธุรกิจที่จะ

บรรลุเปาหมายขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยปีระเภทตาง ๆ และครอบคลุม
รูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  การคาอิเล็กทรอนิกส  อีดีไอหรือการ
แลกเปลีย่นขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โทรสาร คะตะลอกอิเล็กทรอนิกส 
การประชุมทางไกล และรปูแบบตาง ๆ ที่เปนขอมูลระหวางองคกร  (ESCAP,1998) (อางใน 
www.ecommerce.or.th)  

 
จากการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารขางตน ตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและซื้อ

ขายสินคาผานอินเทอรเนต ซึ่งเราอาจจะพบตวัอยางในตางประเทศก็จะมีการซื้อขายกัน ในเวป
ไซดเชน 0www.ebay.com เปนตน สําหรับในประเทศไทยก็จะมีเว็ปไซดทีใ่หบริการใน
ลักษณะนี้เชนเดียวกันคือ 1Hwww.TARAD.com ซึ่งปจจุบันธุรกิจการซื้อขายผานเวปไซดมีการ
เติบโตอยางตอเนื่องดังจะเห็นวามีเว็ปไซดที่เปดกิจการการใหบริการในลักษณะนีข้ึ้นมาอยาง
มากมาย เชน 2Hwww.pantip.com 3Hwww.marketathome.com อีกทั้งบริษัทชั้นนํา
ตางๆในประเทศและตางประเทศตางเล็งเห็นวาการซื้อขายผานเครือขายทางอินเทอรเนตจะชวย 
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ในการประหยดัทรัพยากรดานพลังงานน้ํามัน และเพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการสื่อสารและแสดง
ภาพลักษณดานการใชเทคโนโลยีที่ไรกระดาษแทนการสงขอมูลหรือประชาสัมพันธแบบเดิม ซึ่ง
สงผลใหบรษิทัตางๆตางมีความตองการในการจางงานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
มากและตอเนือ่ง  แตจากการศึกษาวิจัยตางๆก็จะพบวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้นอยางมาก อีกทั้งคุณภาพของบุคลากรในประเทศยงัมีความจําเปนตองพฒันาอีกมากหาก
เปรียบเทียบกบับุคลากรดานเดียวกันน้ีกบัตางประเทศ เชนในทวีปยุโรป หรือในสหรัฐอเมริกา       

 จากการสํารวจของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541 : 28-39) พบวา
ปญหาของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรุนแรงที่สุดในปจจุบัน คือ ปญหาบุคลากร ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ มีความขาดแคลนอยางกวางขวางทั้งในองคกรรัฐและเอกชน 
และบุคลากรที่มีอยูก็ขาดคุณภาพ ทั้งนี้ปจจุบันประเทศไทยมีบคุลากรประมาณ 12,000 คนใน
วงการโทรคมนาคม      (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2538 : 67-75) 

จากการพยากรณอุปสงคและอุปทานของความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2537: 97) พบวา หากประเทศไทยตองการทีจ่ะ
เปนศูนยกลางของการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศจะตองมีบุคลากรทางดานนี้อยูในตลาดแรงงาน 
จํานวน 138,534 คนในป พ.ศ. 2549 (สิ้นแผนฯ 9)  

ตารางที่ 1.1 การประมาณการขาดแคลนรายปของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ป  พ.ศ.     ความขาดแคลนรายปของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปริญญา ปวส. ปวช. รวม 
2539 851 1,003 -1,402 452 

2540 856 1,101 -1,569 388 
2541 914 1,260 -1,674 500 
2542 1,055 1,506 -1,688 873 
2543 1,272 1,839 -1,625 1,486 
2544 1,590 2,285 -1,462 2,413 
2545 1,540 2,432 -1,762 2,209 
2546 1,743 2,830 -1,777 2,796 
2547 2,065 3,371 -1,681 3,755 
2548 2,446 4,008 -1,551 4,902 
2549 2,847 4,712 -1,439 6,120 

ที่มา : ดัดแปลงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2537: 137)   
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ผลทีต่ามมาของความขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในปจจุบันและ

อนาคต คือ ปญหาสมองไหล ปญหาการยายงานตอเนื่อง ปญหาคุณภาพบุคลากร เปนตน โดยใน
องคกรเอกชนมักแกปญหาความขาดแคลนบุคลากรดวยการปรับคาตอบแทน  หรือคาจางทั้งทาง
ตรงที่เปนตัวเงินและผลประโยชนทางออมตางๆ (คณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2541 : 28-39)จริงอยูที่ปจจัยในเรื่องคาตอบแทนเปนปจจัยพื้นฐานของบุคลากรทีจ่ะเลือกวาจะ
ทํางานในองคกรใด หรือจะทํางานในองคนั้นนานเพยีงใด แตปจจัยเรื่องคาตอบแทนมิใชเพียง
สวนประกอบเพียงสวนเดียวที่จะทําใหรักษาบุคลากรดานสารสนเทศเอาไวได  ซึ่งหากศึกษา
ทฤษฎีสองปจจัย ของ Herzberg  ซึ่งอธิบายวา ความตองการของคนนั้นแตกตางกัน ปจจัยที่จะ
ทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานหรือแรงจูงใจและปจจัยที่ทําใหบคุลากรเกิดความไม
พึงพอใจในการทํางาน แบงออกเปน 2 องคประกอบ กลาวคือ  

 
 1) ปจจัยดานสุขอนามัย (Hygiene Factor) หรือปจจัยที่ทําใหไมพึงพอใจ หาก
ไมไดรับ หรือเปนปจจัยที่เม่ือไดรับแลวจะปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจเทานั้น  ซึ่งปจจัย
เหลานี้ประกอบไปดวย นโยบายและการบริหารของบริษทั (Company Policies and 
Administration) การควบคุมดูแล ( Supervision ) ความสัมพันธระหวางบุคคล 
(Interpersonal Relation)   สภาพการทํางาน ( Work Condition)  คาตอบแทน 
(Salary) และความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) 
 
 2) ปจจัยจูงใจ ( Motivator Factor ) เปนปจจัยที่กระตุนใหเกดิความพึงพอใจหาก
ไดรับ ซึ่งปจจัยเหลานี้ประกอบไปดวย ความกาวหนาสวนตวั (Personal Growth)  ลักษณะ
งานที่ทาทาย (The Challenge of The Work Itself)   ความสาํเร็จในงาน
(Achievement) การยกยอง (Recognition)  ความกาวหนาในงาน  
(Advancement) ซึ่งปจจัยเหลานี้จะนําไปสูการปรับปรุงประสิทธภิาพในการทํางานใหดีขึ้น 
 
 ดังนั้นวิธีที่จะรักษาบุคลากรดานสารสนเทศนั้น หากจะวิเคราะหอยางลึกซึ้งอาจจะตอง
พิจารณากันตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วามีความรู ความสามารถ มีคานิยมและ
ทัศนคติในการทํางานที่มีทศิทางเดียวกบัองคกรหรือไม และเม่ือผานการคัดเลือกเขามาเปน
พนักงานขององคกรแลว  องคกรไดใหปจจัยดานสุขอนามัยเพียงพอตอพนักงานในองคกรหรือไม 
หากองคกรมอบปจจัยดังกลาวเพียงพอแลว ก็ตองพิจารณาและดําเนินการสรางวิธใีนการที่จะจูงใจ
บุคลากร โดยพิจารณาจากปจจัยจูงใจของ Herzberg ตอไป   ซึ่งก็สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของศิณีย สังขรัศมี (2544: 78-82) พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน คือ  
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เงินเดือน/สวัสดิการ ความกาวหนาในงาน ลักษณะงาน และความมั่นคงในงานตามลําดับ  และยงั
มีผลงานวิจัยจากนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึงสาเหตุที่สงผลใหบุคลากรไมพอใจในการทํางาน 
เชนความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ตลอดจนความแตกตางในลักษณะสวนบคุคล (จุรีพร กาญจนการุณ , 2536 : 134-137 )  
 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : 2) กลาววาความพึงพอใจใน
การทํางานดานนโยบายและการบริหาร ลักษณะงาน ความกาวหนาในงาน ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน ตลอกจนคาตอบแทนและสวัสดกิารมีความสมัพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในขณะที่ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงาน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา และสภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกับระยะเวลา
ในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

พาณิชยอิเลคทรอนิกส เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารเทศ
อยางมาก สําหรับ บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ซึ่งดําเนินกิจการดานพาณิชยอิเลคทรอนิกส 
อยางเต็มรูปแบบน้ัน มีขอไดเปรียบดานบุคลากรดานสารสนเทศเหนือกวาหลายบริษัทในกลุม
ธุรกิจเดียวกัน กลาวคือบริษทัมีพนักงานที่มีประสบการณและความสามารถในการสราง 
Software & Application  ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  อีกทั้งบริษัทมีนโยบาย
ในการที่จะพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องนั้นจําเปนตองใช
งบประมาณทีสู่งมากพอสมควร ประกอบกับองคการมีวิสัยทศันทีต่องการจะเปนผูนําดาน E-
commerce Solution ในอนาคตโดยวางกลยุทธที่จะขยายเพิม่ Business Unit ดาน 
Software & Application รองรับฐานลูกคาที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต จึงตองรักษาพนักงานที่
มีความรูความสามารถและเปนคนดีใหคงอยูกับองคการใหนานที่สดุ 

 
จากการวิเคราะหองคการ พบวาในป 2549 อัตราการลาออกของพนักงานมีสูงถึง 21.75 % 

และองคกรยังไมมีการจัดทําการวางแผนความกาวหนาทางสายอาชีพใหแกพนักงาน และจากการ
ที่องคการไดทําการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยองคการเองพบวา พนักงานมีความ
ตองการความกาวหนาทางสายอาชีพ และตองการการโอนยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความกาวหนาของตัวพนักงานเอง  แมวายอดขายโดยรวมขององคกรจะ
เติบโตขึ้นกวา 100 % แตประสิทธิภาพการทํางานโดยพิจารณาจากยอดขายเฉลี่ยตอคนกลับ
ลดลง เน่ืองมาจากพนักงานเกาลาออก และมีการรับพนักงานใหมถึง 100 %    ซึ่งอาจจะพิจารณา
ในเบื้องตนไดวาพนักงานยังไมมีความจงรักภักดีหรือมีความผูกพันตอองคกร  อีกทั้งองคกรตอง
ตอสูกับกับการดึงตัวบคุลากรดานสารสนเทศกบัคูแขงจํานวนมาก   
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ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรที่มีอยูสามารถรองรับการขยายเพิ่ม Business Unit  และพรอม

ตอการเปลี่ยนแปลงของบรษิัทที่จะปรับเปลี่ยนตนเองจากบริษัทครอบครัว  เปนบริษัทที่มุงม่ันจะ
นําตนเองเขาสูตลาดหลักทรัพยใหไดภายในป 2551  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษา
พนักงานที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนมีความซื่อสัตยและภักดตีอองคกรไว และสิ่งซึ่งตอง
พิจารณาในลําดับแรกและสําคัญที่สุดคือ ปจจัยสําคัญในการรักษาบคุลากรดานสารสนเทศ เพ่ือให
องคกรไดทราบถึงขอมูลเชิงลึกตลอดจนวิเคราะหปญหาตางๆที่เปนสาเหตุของการลาออก ผลการ
ทํางานที่ต่ําลงหรือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ เพ่ิมขวัญ กําลังใจใหแก
พนักงานและองคกร รวมทั้งเตรียมความพรอมใหแกพนักงานในการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ และ
เพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานของบุคลากร  และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือเปนการสราง
ระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคการ โดยกระบวนการดังกลาวจะสงเสรมิตอ
การพัฒนาองคการ และสงผลใหองคการเปนผูนําดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือ  E-Commerce 
Solution ตอไปอยางยั่งยืน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของปญหาตางๆภายในองคกรทีส่งผลกระทบตอการลาออกของ
บุคคลากรและปจจัยตางๆที่มีผลตอการรักษาบุคลากรในธุรกิจสารสนเทศ 

2)  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ในบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
3)  ศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ความพึงพอใจในการทํางานกับระยะเวลา

ในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด 
4)  ศกึษาหาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับประสทิธิภาพในการ

ทํางาน ในบรษิัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิทั ตลาด
ดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
       สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนบคุคลดานเพศของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
       สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนบคุคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน  
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สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
   สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชา( วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร) 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส ของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจางงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
 
 สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงานมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและงานทีท่ํามี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในการทํางานดานคาจางและเงินเดือนมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
  สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด  
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สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธที่มีตอเพ่ือน
รวมงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.6 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธที่มีตอผูบงัคับบัญชามี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  

สมมติฐานที่ 2.7 ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในการทํางานมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.8 ความพึงพอใจในการทํางานดานโอกาสความกาวหนาในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.9 ความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระในการทํางานมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.10 ความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
 
 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนบุคคลสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
 
 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิทั ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน  
  สมมติฐานที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน                      
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สมมติฐานที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.4 ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานที่แตกตางกัน  
       

สมมติฐานที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชา( วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร) 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส ของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานะการจางงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานที่แตกตางกัน  

  
 สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.2 ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและงานทีท่ํามี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
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สมมติฐานที่ 5.3 ความพึงพอใจในการทํางานดานคาจางและเงินเดือนมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด 
  สมมติฐานที่ 5.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.5 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธที่มีตอเพ่ือน
รวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.6 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธที่มีตอ
ผูบังคับบญัชามีความสัมพันธกับประสิทธภิาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด   

สมมติฐานที่ 5.7 ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
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1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ความพึงพอใจในการทํางาน 
1.นโยบายการบริหารงาน 
2.บริษัทและงานที่ทํา 
3.คาจางและเงินเดือน 
4.สวัสดิการ 
5.ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนรวมงาน 
6.ความสัมพันธที่มีตอผูบังคับบัญชา 
7.ความมั่นคงในการทํางาน 
8.โอกาสความกาวหนาในการทํางาน 
9.ความอิสระในการทํางาน 
10.สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบในการวจัิยครั้งนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวา ตัวแปรตนคอื ปจจัยสวนบุคคล และความพึง
พอใจในการทํางาน  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามคอื ระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดาน 

ปจจัยสวนบคุคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศกึษา 
4.สถาบันการศึกษา 
5.สาขาวิชา(วทิยาศาสตร/   
สังคมศาสตร) 
6.สถานภาพการสมรส 
7.ตําแหนงงาน 
8.สถานะการจางงาน ระยะเวลาในการรักษา 

บุคลากรดานเทคโนโลย ี
และประสทิธภิาพในการ
ทํางาน 
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เทคโนโลยี และประสทิธิภาพของบุคลากรในองคกร  ซึ่งจะนํามาซึ่งการพยากรณระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรและทราบถึงวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรได 
       
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1) ทราบระดบัความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด เพ่ือเปนขอมูลสําหรับบริษัทในการตระหนักถึงความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากร   
 2) ทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประสทิธิภาพในการทํางาน เพ่ือใหบริษัทสามารถนาํไปแกไขปรบัปรุงปจจัยทีมี่
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรใหเหมาะสม อันจะสงผลใหบุคลากรเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน และมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3) ทราบถึงปจจัยพยากรณที่มีผลตอระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานสารสนเทศ  
 4) ทราบถึงสาเหตุของปญหาตางๆภายในองคกรที่สงผลกระทบตอการลาออกของ
บุคคลากรและปจจัยตางๆที่มีผลตอการรักษาบุคลากรในธุรกิจสารสนเทศ 
 
1.6  นิยามศัพท 
 
 การรักษาบุคลากร  หมายถึง  ระยะเวลาในการรักษาบุคลากร ซึ่งวดัจากระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดผานการคัดเลอืกเขามาทํางานใน บริษัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัด 
 
 ความพึงพอใจในการทํางาน  หมายถึง ทัศนคติหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตองานที่ทํา
อยูและสภาพแวดลอมอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการทํางาน ความรูสึกนี้เกดิขึ้นจากการที่บุคคลไดรับการ
ตอบสนองความตองการ ทั้งทางรางกายและจิตใจ จนทําใหบุคคลเกดิความพึงพอใจในการทํางาน
และทํางานบรรลุวตัถุประสงคขององคกร  ในที่นี้ไดแก นโยบายและการบริหารงาน  บริษัทและ
งานที่ทํา คาจางและเงินเดือน สวัสดิการ ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนรวมงาน  ความสัมพันธที่มีตอ
ผูบังคับบญัชา  ความมั่นคงในการทํางาน  โอกาสความกาวหนาในการทํางาน  ความอิสระในการ
ทํางานและ สภาพแวดลอมในการทํางาน 
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ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง เกรดที่พนักงานไดรับจากการประเมินผลงาน
ประจําป 2549 โดยจะแบงเปน 5ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1หรือ ผลงานโดยรวมสูงกวาเปาหมายมาก  จะอยูในชวงเกรด A   
  ระดับที่ 2 หรือ ผลงานโดยรวมสูงกวาเปาหมาย ถึง ผลงานสูงกวาเปาหมายมาก
จะอยูในชวงเกรด A- ถึง B+ 
  ระดับที่ 3 หรือ ผลงานสูงกวาเปาหมาย  ถึง ผลงานโดยรวมบรรลุเปาหมาย จะ
อยูในชวงเกรด B ถึง B- 
  ระดับที่ 4 หรือ ผลงานโดยรวมเกือบบรรลุเปาหมาย ถงึ ผลงานโดยรวมต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนด จะอยูในชวงเกรด C+ ถึง C 
  ระดับที่ 5 หรือ ผลงานโดยรวมต่ํากวาเปาหมายมาก ถึง ผลงานโดยรวมไมบรรลุ
เปาหมาย  จะอยูในชวงเกรด C- ถึง D    
 
 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  บุคลากรทุกทานในบริษัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด ซึ่งประกอบดวย ฝายผลิต ฝายการตลาด ฝายโครงการ ฝายการศึกษา  และฝาย
บุคคล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บทที่ 2 

 
     การทบทวนวรรณกรรม 
 
 ในการวิจัยเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ : 
กรณีศึกษา  บริษัท ตลาด ดอท คอม   จํากัด  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลแนวคิด
ทฤษฎีจากหนังสือ  บทความจากวารสาร  งานวิจัย  วิทยานิพนธ  และเอกสารทางวิชาการตางๆ 
ที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางาน การรักษา
บุคลากร และประสิทธิภาพในการทํางาน  ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ทํางานและการรักษาบุคลากร  และประสทิธิภาพในการทํางาน โดยมีสาระสําคัญ 4 ประการ
ดังนี้คือ 
 
 1.ความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย ความหมายของความพึงพอใจในการ
ทํางาน ผลของความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน    
 2.การรักษาบคุลากร อันประกอบดวยความหมายของการรักษาบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอ
การรักษาบุคลากรซึ่งจะประกอบไปดวยปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานความพึงพอใจในการ
ทํางานกับการรักษาบุคลากร  
 3. ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย ความหมายของประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 4. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานและการรักษาบุคลากร ซึ่งจะ
กลาวถึง ทฤษฏีการจูงใจทีเ่นนเรื่องความตองการ เชน ทฤษฏลีําดบัความตองการของ Maslow 
ทฤษฏีความตองการของ Mcclelland และทฤษฏปีจจัยคูของ Herzberg และทฤษฏีการ
จูงใจที่เนนกระบวนการ เชน ทฤษฏคีวามคาดหวัง เปนตน   
 
2.1  ความพึงพอใจในการทํางาน 
  
 ความพึงพอใจในการทํางานเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในการรักษาบุคลากรขององคกร
ใหอยูกับองคกร  ความพึงพอใจในงานนั้นเปนความรูสึกโดยรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานใน
ทางบวกเปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน และได รับผลตอบแทนที่ยุตธิรรม และ
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับการคงอยูของพนักงาน  ผลการปฏิบัติงาน  และ
พฤติกรรมที่ดใีนการเปนสมาชิกขององคกร  กอใหเกิดความจงรักภักดีและผูกพันกับองคกรใน
ที่สุด  และผลแหงความพึงพอใจในการทํางานนี้จะสะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของ
พนักงาน และผลประกอบการของบริษัท  ดังนั้นบทบาทหนาที่ของผูบริหารนอกจากการวางกล
ยุทธในเรื่องงานแลว ยังตองวางกลยุทธและวางนโยบายในเรื่องคนโดยเฉพาะการวางมาตรฐาน 
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การสรางบรรยากาศในการทํางาน การบริหารคาตอบแทนทีเ่ปน
ธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือให
พนักงานเกิดความรูสึกวาองคกรใหความสําคัญกับพนักงาน  อันจะนํามาซึ่งความสัมพันธที่ดีตอ
องคกรและพนักงาน 
  
 ในเร่ืองของความพึงพอใจในการทํางานนั้น   มีความสําคัญตอประสิทธิภาพของงาน   
งานที่เปดโอกาสใหคนไดใชความรูความสามารถหรือความชํานาญของตนเอง   ตลอดจนใช
ความคิดรเิริ่ม   ความถนัด  และประสบการณที่มียอมกอใหเกิดผลดี   ผลงานของคนที่ทําดวยใจ
รัก   ยอมดีกวาผลงานทําโดยคนที่ไมรักงาน ดังนั้น ถาบุคคลใดมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ยอมจะไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากกวาผูที่ทํางานทีต่นเองไมพึงพอใจ (เถกิง เจริญศรี , 
2522) 
 
  
 ความหมายของความพึงพอใจในการทํางานและผลของความพึงพอใจและไมพึงพอใจใน
การทํางาน  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 
 2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน 
  
  นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามหรือความหมายของความพึงพอใจในการ
ทํางานไวตางๆ ดังนี ้
 

 Locke (1969)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานไววา  คอื “สภาวะ
ของอารมณที่พอใจจากผลของการประเมินผลสําเร็จในงานหนึ่งๆหรือสภาวะของอารมณจากผล
ของการเอื้ออํานวยตอการบรรลุคุณคาของงานหนึ่งๆ  (pleasurable  emotional   
state   resulting from the appraisal of one’s job as achieving or   
facilitating  the achievement of one’ job values) (หนา  311)  นอกจากนี้   
Locke ยังเสนอวาความพึงพอใจของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางผลอันแทจริงที่
เขาไดรับจากการทํางานกับผลทีเ่ขาคาดหวังวา จะไดและบอกไดวาความแตกตางอันน้ีขึ้นอยูกับ
การรับรูของแตละบุคคลตลอดจนความคิดเห็นที่ตัวบุคคลมีตอบรรยากาศขององคการ  ถาแมวา
ตามขอเท็จจริงปรากฏการณสองอยางไมมีความแตกตางกันแตคนงานหรือตัวบคุคลยังคิดวามัน
แตกตางเขากย็ังคงไมพอใจอยูนั่นเอง (อางใน  ฉัฐภูมิ  วัฒนศิริพงศ,  2537 :6) 
 

 วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงานไปใน
ทํานองเดียวกนัอีกวา “ความพอใจในงาน คือ ภาวการณมีอารมณในทางบวกที่เกดิขึ้นจากการ 
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ประเมินประสบการณในงานของบุคคล   ความมีใจในงานจะสงผลถงึขวัญของบคุคลอันเปนพลงั
ผลักดันตอการทํางานในอนาคต”   (หนา   111)  (อางใน  ฉัฐภูมิ  วัฒนศิริพงศ, 2537 :6) 

 
  Robbins (1991) ใหความหมายของคําวา  ความพงึพอใจในงาน  ไววา “เปน
ทัศนคติที่เกิดขึ้นกับงานหนึ่งๆ ซึ่งเปนผลตางของรางวลัหรือสิ่งที่พนักงานไดรับเม่ือเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่พวกเขาควรจะได”(A general attitude toward one’s job : difference   
between the amount of rewards workers receive and the amount   they 
believe they should receive.)(หนา   39) (อางใน  ฉัฐภูมิ  วัฒนศิริพงศ , 2537 :6)   
 
  Smith (1965:114-116) กลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวา เปนระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานองบุคลากรที่มีตองานโดยพิจารณาวา งานนั้นตอบสนองความ
ตองการของเขามากนอยเพียงใด และความพึงพอใจในการทํางานนั้นยังเปนความรูสึกของ
บุคลากรที่มีตองานและสภาพแวดลอม ทั้งในดานรางกายและจิตใจ 
 
  Blum & Nayor  (1968 : 134-135)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานวา ทัศนคตติางๆ ซึ่งเปนผลมาจากงานและปจจัยแวดลอมเก่ียวกับงาน  เชน คาจาง  
สถานภาพ  โอกาส  ความกาวหนาในการทํางาน  ความยุติธรรมของผูบังคับบัญชา  และความ
เหมาะสมของปริมาณงาน  เปนตน 
  Secord & Backman  (1964 : 391)  อธิบายวาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเกิดจากความตองการของบุคคลในองคการที่แตกตางกัน  บางคนอาจพอใจเมื่อได
ทํางานสําเร็จ  บางคนอาจจะพอใจในลักษณะงาน  แตบางคนอาจจะพอใจในสภาพแวดลอม  และ
เพ่ือนรวมงาน 
  
         Gilmer (1967 : 380-384) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคคล   ตาง ๆ และพบวา  องคประกอบที่เอ้ืออํานวยตอความพอใจในการปฏิบัติงาน
มีอยู  10  ปราการ  คือ 
     1.  ความมั่นคงปลอดภัย  ไดแก  ความมั่นคงในการทํางาน  ความปลอดภัยใน
การทํางานและการไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 
     2.  โอกาส  และความกาวหนาในหนาที่การงาน  การไดเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น 
    3.  ความพอใจตอสถานที่ทํางาน 
     4.  คาจาง  คาตอบแทน 
     5.  ลักษณะของงานที่ทํา  มีความสัมพันธกับความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน หากลักษณะงานที่ทําตรงกับความตองการ และความถนัดในงาน 
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   6.  การนิเทศงาน  มีความสําคัญตอความรูสึกพอใจ  หรือไมพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน  การนิเทศงานที่ไมดีอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการยายงาน  หรือการลาออกจากงาน 
     7.  ลักษณะทางสังคมขององคการ  มีสวนชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเกิดความพอใจในงาน 
     8.  การติดตอสื่อสารที่ดีภายในองคการ  จะมีสวนชวยใหกระบวนวิธีการทํางาน  
และ  บุคคลระดับตาง ๆ ที่รวมปฏิบัติงานภายในองคการเปนไปโดยราบรื่น  ชวยใหผูปฏิบัติงาน
พอใจในผลสําเร็จของงาน ซึ่งไดอาศัยการติดตอสื่อสารเปนตัวเชื่อม 
      9.  สภาพการทํางาน  ไดแก  แสง  เสียง  อากาศ  ชั่วโมงการทํางานมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน 
  10.  สิ่งตอบแทน  หรือประโยชนเกื้อกูล  เชน  เงินบําเหน็จ  การรักษาพยาบาล  
สวัสดิการตาง ๆ 

  
 เทพพนม  เมืองแมน  และสวิง  สุวรรณ   (2529 :98)   ไดกลาวถงึความหมาย

ของความพึงพอใจในงานวา:ความพอใจในงาน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของคนงานที่มีตอ
งานและผูเปนนายจาง แตหากจะพูดใหเจาะจงลงไปแลว ความพอใจในงานสามารถอธิบายไดวา  
เปนภาวะของความพึงพอใจหรือภาวะของการมีอารมณทางบวก  ที่มีผลเกิดขึ้นเน่ืองจากการ
ประเมินประสบการณในงานของคน ๆ  หนึ่ง อยางไรก็ตาม ความรูสึกชอบงานของคน ๆ  หนึ่ง
นั้น จะขึ้นอยูกับวางานนั้นไดทําใหบุคคลผูนั้นไดรับความตองการทัง้ทางดานรางกายและจิตใจอัน
เปนสวนสําคญัที่จะใหมีชวีติอยูรอด  หรือสมบูรณมากหรือนอยเทาใดดวย   สิ่งที่ขาดหายไป
ระหวางงานทีเ่สนอทําใหกบัสิ่งที่คาดหวงัที่จะไดรับจะเปนรากฐานแหงความพอใจและไมพอใจได    
เห็นไดวาความพอใจนั้นหมายความถึงการประเมินสถานการณของงานที่บุคคลหนึง่ไดทําขึ้นดวย
ตัวของเขาเอง  โดยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเหตุการณปจจุบันหรือในอดีตที่ผานมา 
 
  Strauss & Sayles  (1960 :3) กลาววาความพึงพอใจในการทํางาน 
หมายถึง ความรูสึกชอบพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานนั้น ใหสําเร็จตามวตัถุประสงค
ขององคกร บุคคลจะรูสึกพอใจในการทํางานที่ทํา เม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทน ทั้งดานวัตถุ
และจิตใจ และสามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได 
 
  ฉัฐภูมิ วัฒนศริิพงศ (2537:9) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง 
ความรูสึกหรอืทัศนคตขิองบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน ถาคนเรามีความรูสึกหรือทัศนคตทิี่มีตอ
การทํางานในทางบวก  จะมีผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีการเสียสละอุทิศแรงกาย
แรงใจ  และใชสติปญญาใหแกงานมาก ถาคนเรามีความรูสึกหรือมีทัศนคติที่มีตอการทํางาน
ในทางลบ จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานขาดความกระตอืรือรน การปฏิบัติงานเปน 
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เพียงทําตามหนาที่ไปวันๆ นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการทํางานยังมีความหมายรวมไปถึง 
ระดับของความลงรอยระหวาง   ความคาดหวังของบุคคลและสิ่งตอบแทนทีบุ่คคลนั้นไดรับจริง  ๆ 
 
  ยุคล ทองตัน (2545 :บทคดัยอ) ความพึงพอใจในงาน (Job 
Satisfaction)หมายถึง ผลรวมของความรู สึก หรือทัศนคตใินทางบวกตองานอันเป นผ
ลเนื่องจากป จจัยหรือองค  ประกอบตางๆ เชน ลักษณะงาน สภาพแวดล อมในการทํางาน ผลประ
โยชนตอบแทน และความคาดหวังในจิตใจของบุคคล เปนตน 
   
  นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545:14) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจใน
การทํางานไววา  ความพึงพอใจในการทํางาน  หมายถึง  ทัศนคติหรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
งานที่ทําอยู และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ความรูสึกนี้เกิดขึ้นจากการที่
บุคคลไดรับการตอบสนองความตองการ  ทั้งทางรางกายและจิตใจ จนทําใหบุคคลเกิดความพึง
พอใจในการทํางานและทํางานบรรลวุัตถปุระสงคขององคการ   
 
  ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ทัศนคติ 
ความรูสึกของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจ จากการทํางานในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งดานความรู ความสามารถ ความถนัด สภาพสังคมและ
คาตอบแทน ตลอดจนการไดใชความรูความสามารถใหเปนที่ยอมรับแกบุคคลอื่น  ลักษณะของ
บุคคลและทัศนคติที่แตกตางกันของแตละบุคคล อาจจะเหมาะสมกับสถานที่ทํางานที่แตกตางกัน 
เชน นักวิทยาศาสตร อาจจะเหมาะกับบริษัทที่ไดใชความรูความสามารถมากๆ  ซึ่งเรื่องปจจัยทาง
สังคมอาจไมมีความหมายกับบุคคลเหลานี้  ดังนั้นความพึงพอใจในงานจึงเกิดจากการไดรับการ
ตอบสนองความตองการของแตละบุคคล ซึ่งอาจแตกตางกันไป    
 
 
 
 
 2.1.2  ผลของความพงึพอใจและไมพงึพอใจในการทํางาน 
 
  ผลที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรในองคกรเกิดความพึงพอใจ  และไมพึงพอใจใน
การทํางาน  อาจเกิดขึ้นไดหลายอยางและหายระดับ  ซึ่งสามารถจําแยกไดดังนี้ 
 
  2.1.2.1 ผลของการพึงพอใจในการทํางาน ผลสําคัญที่องคกรจะไดรับจากความ
พึงพอใจในการทํางาน  ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ  (2537 : 48-50)  สรุปไวดังนี ้
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ความพอใจในการทํางานจะสงผลไปยังองคการ  โดยองคการสามารถทราบไดวา
พนักงานของตนมีความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางาน  ซึ่งผลของความพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจนั้นสามารถสังเกตไดจาก  อัตราการเขาออกงาน  การขาดงาน และสุขภาพของ
คนทํางาน 
 
   1) อัตราการเขาออกงาน ความสัมพันธระหวางความพอใจในการทํางาน
และอัตราการเขาออกงานเปนความสัมพันธในทางลบ  ยิ่งคนทํางานเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานมากเทาใด  อัตราการเขาออกงานยิ่งนอยลงเทานั้นความสัมพันธนี้จะเห็นไดชัดโดยเฉพาะ
ในชวงที่มีการจางงานเต็มที่ในตลาดแรงงาน  ซึ่งสภาวการณเชนน้ันคนทํางานจะมีโอกาสเลือก
งานที่จะทําไดมากกวา  เพราะฉะนั้นการเขาออกงานของเขาจึงแสดงใหเห็นถึงระดับความพอใจที่
ต่ําสําหรับงานเดิม 
   การศึกษาวิจัยโดย Milton (1981) พบวา อัตราคาจางเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งตอการตัดสินใจเขาออกงาน โดยเฉพาะเมื่อคนทํางานมีความรูสึกวาไมไดความ
เทาเทียมกับคนอ่ืนๆ ในอาชีพเดียวกันในสังคม หรือเม่ือรูสึกวาจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอสําหรับ
การสรางสถานภาพในสังคม 
 
   2) การขาดงาน  ความสัมพันธระหวางการขาดงานและความพอใจใน
การทํางานเปนความสัมพันธในทางลบ ยิง่คนทํางานมีความพอใจมาก การขาดงานก็จะยิ่งนอยลง 
จากการศึกษาที่กระทําโดย Aldag และ Brief (1981) ไดศึกษากบัคนทํางานระดับ
เสมียนในหนวยงานหนึ่งพบวา ระดับความพอใจของคนทํางานที่วัดไดในปหนึ่ง สามารถใชเปน
ขอมูลทํานายอัตราการขาดงานของคนกลุมงานกลุมเดียวกันในปถัดไปได ซึ่งแสดงใหเห็นวา
คนทํางานที่ไมพอใจในการทํางานมักมีแนวโนมที่จะขาดงานมากกวาคนทํางานทีพ่อใจในงาน
เสมอ อยางไรก็ตามลักษณะการขาดงานนั้น จะตองเปนการขาดงานที่ไมมีเหตุผลสมควร  จึงจะ
สามารถใชเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความไมพอใจของเขา 
 
   3) สุขภาพของคนทํางาน ความไมพอใจในการทํางานจะนําไปสู
สุขภาพจิตที่เสื่อมโทรม  ซึ่งจะทําใหสุขภาพรางกายไมสมบูรณแข็งแรงในลําดับถัดมา  
ความเครียด  ความวติกกังวล  นํามาซึ่งความเจ็บปวย  เชน โรคหัวใจ  และโรคกระเพาะอาหาร  
เปนตน  ความเครียด  ความวิตกกังวลเหลานี้  หรือที่เรียกวาความกดดันทางสังคมในองคการ  
เกิดจากสาเหตุตางๆ หลายประการ (ปภาวดี  ดุลยจินดา, 2532) เชน  ความไมแนนอนในบทบาท
ที่ผูบังคับบัญชาคาดหมาย  การรับผิดชอบงานมากเกินกวาจะทําใหสาํเร็จไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด การมีสัมพันธภาพที่ไมดีกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคบับัญชาและเพ่ือนรวมงาน  การ 
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รับผิดชอบงานที่เกินขอบเขตความสามารถและ ความไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสนิใจในประเดน็
ที่มีผลตองานในความรับผิดชอบ 
 
  ประเด็นเกี่ยวกับความพอใจในงานกับสุขภาพนี้  อาจพิจารณาไดในอีกแงมุมหน่ึง  
คือ ความเหมาะสมของคนกบังาน  การบรรจผุูที่มีสุขภาพทัง้รางกายและจติใจไมเหมาะสมกับลกัษณะ
งาน หรือตําแหนงงานอาจนําไปสูความไมพอใจในการทํางานและสุขภาพจิตที่เสื่อมโทรมไดใน
เวลาถัดมา 
 
  ผลทั้งสามประการนี้เปนพฤติกรรมถดถอยของคนทํางานเมื่อมีทัศนคติที่ไมดีตอ
งานหรือมีความพอใจในการทํางานในระดับต่ํา  พฤติกรรมถดถอยนี้มีผลตอองคการ  การขาดงาน
ทําใหการทํางานปกติเสียไป  ทําใหเกิดความลาชา  ทําใหองคการตองจายคารักษาพยาบาลใหแก
คนทํางาน  การเขาออกงานก็ทําใหการปฏิบัติงานหยดุชะงัก และทาํใหองคการตองสิ้นเปลือง
คาใชจายในการคัดเลือก  และอบรมคนงานเขาใหม   
 
  นอกจากพฤตกิรรมถดถอยดังกลาวแลว คนทํางานที่มีระดับความพงึพอใจในการ
ทํางานต่ํา  ยังอาจกอพฤติกรรมกาวราวไดอีกดวย  พฤติกรรมนี้อาจแสดงออกในรูปการจงใจทํา
ผิด  การเปดเผยความลบัขององคการแกหนวยงานอื่น  และกิจกรรมสหภาพแรงงาน เชน  การ
นัดหยุดงานแบบไมบอกลวงหนา (Wild Cat) หรือการเฉื่อยงาน  พฤติกรรมกาวราวนี้อาจ
สืบเนื่องเชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุมอ่ืนๆ ทีใ่กลชิดกับคนทํางาน เชน เพ่ือนรวมงานหรือครอบครัว  
ซึ่งอาจนําไปสูการทะเลาะเบาะแวงระหวางกันไดพฤติกรรมกาวราวนีเ้ปนอุปสรรคตอการทํางาน  
ลดการรวมประสานงาน  และโอกาสการทํางานเปนทีม  นอกจากนี้  หากอัตราคาจางที่คนงาน
ไดรับในขณะนั้น  ไมเปนที่เพียงพอดวยแลว  ก็ยังอาจทําใหเกิดกรณีการลักขโมยไดดวย 
 
 
  นอกจากนี้ วุฒิชัย จํานง และ ปภาวดี ดุลยจินดา (2527: 542) ยังสรุปถึงผลที่
องคกรจะไดรับจากการพึงพอใจในการทํางานไววา 
   1)  อัตราการเขาออกจากงาน (Turnover Ratio) ความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการทํางาน  และอัตราการเขาออกจากงานเปนความสัมพันธในทางลบ  
ยิ่งบุคลากรมคีวามพึงพอใจในการทํางานมากเทาใด อัตราการเขาออกจากงานก็ยิ่งนอยลงเทานั้น 
ความสัมพันธนี้เห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะในชวงที่มีการจางงานเต็มที่ในตลาดแรงงาน ซึ่งใน
สภาวการณเชนน้ันบุคลากรจะมีโอกาสที่จะเลือกงานทีจ่ะทําไดมากกวา ดังนั้นการเขาออกจาก
งานของบุคลากรจึงแสดงใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานที่ต่ําสําหรับงานที่ทําอยูเดิม 
   2)  การขาดงาน(Absenteeism) ความสัมพันธระหวางความพึง
พอใจในการทํางานและการขาดงานเปนความสัมพันธในทางลบ ยิ่งบคุลากรมีความพึงพอใจใน 
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การทํางานมากเทาใด  การขาดงานก็ยิ่งนอยลงเทานัน้  ทั้งนี้เพราะบุคลากรที่ไมพึงพอใจในการ
ทํางานมักมีแนวนโนมที่จะขาดงานมากกวาบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทํางานเสมอ  
อยางไรก็ตามลักษณะการขาดงานนั้นจะตองเปนการขาดงานที่ไมมีเหตุผลสมควรดวย  จึงจะเปน
เรื่องชี้ใหเห็นถึงความไมถึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 
   ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา อัตราการลาออกจากงาน และการขาดงานของ
พนักงาน จึงอาจเปนดัชนีชีว้ัดความพึงพอใจของพนักงานและเปนการตรวจสภาพทั่วไปของ
องคกรสวนหนึ่ง 
 
  2.2.2.2  ผลของความไมพึงพอใจในการทํางาน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก
บุคลากรไมพึงพอใจในการทํางาน Seashore  และ  Taber  (อางใน อารี เพชรผุด, 2530 
: 55)  สรุปไวดังนี ้
   1)  ผลกระทบตอสวนบคุคล คือ  มีผลกระทบทั้งรางกายและทางจิตใจ 
โดยทางรายกายและแสดงออกในรูปของการเจ็บปวย  เชน  อาการทางระบบหายใจ  ระบบความ
ดันโลหิต  ระบบยอยอาหาร  เปนตน  สวนทางดานจิตใจหรือสุขภาพจิต  มีอารมณฉุนเฉียว  
ความจําเสื่อม  หลงลืม  ขาดสมาธิในการทํางาน 
   2)  ผลกระทบที่มีตอองคกรโดยตรง  คือ  คุณภาพของผลผลติจะลดลง
ปริมาณงานไมไดตามเปาหมายที่คาดการณไว  บุคลากรในองคกรเปลี่ยนงานบอย  ลาออกมาก  
ขาดงาน  และถารุนแรงก็อาจถึงขั้นกอวินาศกรรมได 
   3)  ผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ  เม่ือบุคลากรในองคกรเปลี่ยน
งานบอย หรือลาออกมาก  ปญหาคนวางงานจะเพิ่มขึ้น  ภาวะเศรษฐกิจการเมืองก็จะ
กระทบกระเทอืนคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดอยลง 
 
  จากการศึกษาแนวคิดในเรือ่งผลของความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน  
จะพบวา  ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร อัตราการขาดงาน การลางาน การ
ลาออก สุขภาพของคนทํางาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของพนักงาน ซึ่ง
สิ่งเหลานี้หากมองในภาพรวมแลว  หากบุคลากรโดยรวมของประเทศไมพึงพอใจในการทํางาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือคุณภาพของสินคา และบริการตลอดจนคุณภาพของคนในประเทศจะต่าํลง 
สุขภาพกายและใจไมสมดุล  ซึ่งอาจเกิดเปนปญหาอาชญากรรมในอนาคตได   
 
 
2.2  การรักษาบุคลากร 
 
 ประกอบดวยความหมายของการรักษาบุคลากร  และปจจัยที่มีผลตอการรักษาบคุลากร  
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 2.2.1  ความหมายของการรักษาบุคลากร 
  
  นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามหรือความหมายของการรักษาบุคลากรไว
ดังนี ้
 
  นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545)  กลาววา  การรักษาบุคลากร  หมายถึง  
กระบวนการที่จะรักษาบคุลากรผูซึ่งไดผานการคัดเลือกเขามาทํางานในองคกร  ใหมีความพึง
พอใจที่จะทํางานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพและนานที่สุด  โดยครอบคลุมในเรื่องคาตอบแทน
และสวสัดิการ  ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  นโยบายและการบริหารงาน  ความสัมพันธ
กับผูบังคับบญัชา  ความสมัพันธกับเพ่ือนรวมงาน  ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน อันจะ
สงผลใหบุคลากรเกิดความจงรักภกัดีกับองคกร  และพรอมที่จะชวยสรางสรรคธรุกิจขององคกรให
กาวหนาไปดวยด ี
 
   
  เสรี  วงษมณฑา  (2533 : 50-52)  กลาววา  การรักษาบุคลากร หมายถึง  การ
รักษาบุคลากรที่ผานการคดัเลือกใหเขามาทํางานในองคกร  โดยครอบคลุมในเรื่องคาตอบแทน
และ สวัสดิการ ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน นโยบายและการบริหารงาน ตลอดจน
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา 
 
  Pigors และ  Myers (1969 : 569)  กลาวถึง  การรักษาบุคลากรวา
เปนเรื่องผลประโยชนที่องคกรจัดใหแกบุคลากร  เพ่ือใหบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูกับองคกรนานที่สุด  โดยมีปรัชญาพื้นฐานคือ  การยอมรับคุณคาและความสําคัญของบุคลากร
ที่มีตองานขององคกร 
 
  ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท  (2539 : 60-61) ไดใหความหมายวา  การรักษา
บุคลากรเปนกระบวนการที่จะรักษาบคุลากรที่มีคุณภาพที่ไดผานการคัดสรรเขามาทํางานใน
องคกร ใหบังเกิดความจงรักภักดีกับองคกร  อยากอยูกับองคกร  และพรอมที่จะชวยกัน
สรางสรรคธุรกิจขององคกรใหกาวหนาไปดวยด ี
 
   
  ดนัย เทียนพุฒ(2542:136) ไดใหความหมายของการรักษาบุคลากรวา 
หมายถึง  การพยายามที่จะทําใหบคุลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน  ดวยบรรยากาศที่
เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน  ในรูปแบบของระบบแรงงานสมัพันธที่ดีทั้งองคกร  ตลอดจนการดูแล
ความเปนอยูในรูปคาตอบแทบและสวัสดกิารที่จูงใจที่จะรักษาบคุลากรใหอยูกับองคกรไดนานที่สุด 
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อํานวย  แสงสวาง  (2540 : 211)  กลาวไววา  การรักษาบุคลากร หมายถึง  
ความสามารถขององคกรในการจูงใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกร โดยองคกรมีหนาที่
ดําเนินการจัดระบบการทํางานดวยความปลอดภัย และจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี  เพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ทั้งดานรางกายและจิตใจ  สามารถทํางานที่มี
ปริมาณงานและคุณภาพงานที่ดีใหแกองคกร 
 
  Devenport (2000:351-353)  ไดกลาววา  การรักษาบุคลากร  เปน
กระบวนการรกัษาบุคลากรที่ผานการคัดเลือกเขามาทํางานในองคกรใหมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน  เพ่ือเปนการจูงใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกร 
 
  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 341)  กลาววา  การรักษาบุคลากร  เปน
กระบวนการที่จะรักษาบคุลากรผูซึ่งไดผานการคัดเลือกเขามาทํางานในองคกร  ใหมีความพึง
พอใจที่จะทํางานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพและนานที่สุด  โดยครอบคลุมในเรื่องคาตอบแทน  
สวัสดิการ  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
  วิษณุ ตราชูวณิช (2545 :5) กลาววา การรักษาบุคลากร หมายถึง การที่
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความจงรักภักดีตอองคกร อยากอยูกับองคกร มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับองคกรอยางยาวนาน  และพรอมที่จะชวยสรางสรรคธุรกิจของ
องคกรใหกาวหนาไปดวยดี 
 
  จากความหมายของการรักษาบุคลากรทีน่ักวิชาการกลาวไว ผูวิจัยสามารถสรุป
ไดวา การรักษาบุคลากร หมายถึง ความสามารถหรือความพยายามในการรักษาบุคลากรทีผ่าน
การสรรหาและคัดเลือกเขามาในองคกร  ใหเกิดความพงึพอใจและมีความสุขในการทํางานรวมกับ
องคกร  อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถทาํงานกับองคกรไดอยาง
ยาวนาน ตลอดจนมีความผูกพัน และจงรักภักดีกับองคกรตลอดไป 
 
   
 
 2.2.2  ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากร 
 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศตามที่เสนอนั้นแสดงถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ เน่ืองจากความคาดหวังในงาน
กับความพึงพอใจในงาน และปจจัยจูงใจ-ปจจัยค้ําจุน ซึ่งกอใหเกิดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
มีความสัมพันธขึ้นอยูแกกันและกันอยางมาก ซึ่งเปนไปตามทฤษฎขีอง Herzberg อันอาจจะ
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบการทํางานก็เปนไปได จึงเห็นวา  
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรและประสทิธิภาพการทํางานของพนักงาน เปนสิ่ง
สําคัญที่ผูบริหารและหนวยงานควรใหความสนใจ เพราะการที่บุคคลมีแรงจูงใจ ความพึงพอใจ มี
ความสุข นํามาซึ่งการทํางานที่มีประสิทธภิาพ ยอมเปนที่ตองการของทุกองคกร 
 
  ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการรักษาบคุลากรของ
นักวิชาการหลายทานสามารถสรุปไดดังนี ้
 
  2.2.2.1  ปจจัยสวนบคุคลกบัการรักษาบคุลากร ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก 
   1)  เพศ 
    จากผลการวิจัยของยุคล ทองตัน (2545 :9) พบวา ข าราชการ
ชายและขาราชการหญิงมีความพึงพอใจในงานแตกต างกัน   โดยพบวาขาราชการหญิงมีค าเฉลี่ย 
นอยกว าขาราชการชายในเรื่องความพึงพอใจ เพราะข าราชการหญิงกับขาราชการชายทํางานที่มี
ลักษณะตางกัน งานของข าราชการชายมีลักษณะดีกว าโดยมีงานที่มีความสมบูรณในตวัเอง งานที่
ผูทํามีอิสระในการทํางานและตัดสินใจ  แมว าจะมีการให ข อมูลย อนกลับนอยกวาก็ตามซึ่งสอดคล 
องกับงานวิจัยของ โสภัณ หาสิตะพันธ (2528)  และ รง ภู พวงไพโรจน  (2540) ที่พบวา
บุคลากรเพศชายมีความพงึพอใจในงานมากกว าเพศหญิง  แต มีผลงานวิจัยที่แยงกับผลวิจัยครั้งนี้ 
คือ งานวิจัยของ Brush,Moch and Pooyan (1987) และ 
Greenhous,Parasuraman and Wormley (1990) ที่พบวาพนักงานเพศชาย และ
หญิงมีความพึงพอใจในงานอยู ในระดับเดียวกันถึงแมว าจะไม ไดทํางานชนิดเดียวกัน  เพราะผู
หญิงมีการคาดหวังจากงานน อย  ดังนั้นจึงมีความพึงพอใจในงานถึงแมความก าวหน า  และค า
ตอบแทนนอยกวาผู ชายในขณะที่ทํางานทีเ่หมือนกันก็ตาม ซึ่งอาจจะเกิดจากการยอมรับของผู 
หญิงที่มีมานานแล วในหลายชั่วคนตั้งแตในอดีตที่ผูหญิงจะได รับการสนับสนุนใหมีความก าวหน 
าในตําแหนงตางๆ น อยและคาตอบแทนที่จะไมสูง 
  
   จากการวิจัยของดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ)  ที่ศกึษา
พบวา  บุคลากรดานคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาเพศชาย  และชุติมา  จันทรผง (2539 : 72) 
พบวา เพศเปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาสวน
ภูมิภาค  ซึ่งสอดคลองกับขอสังเกตของ  Gilmer (1967 : 279-283) ที่กลาวไววาเพศหญงิ
จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาเพศชาย  เน่ืองจากมีความตองการดานการเงิน  และ
ความทะเยอทะยานทางอาชีพนอยกวาเพศชาย   
  
   อนันตชัย  คงจันทร  (2532) กลาววา  เพศเปนปจจัยสวนบุคคลอีกอยาง
หนึ่งที่นักวิชาการใหความสนใจ  นักวิชาการหลายๆ คนในสหรัฐอเมริกาที่ทําการศกึษาในเรื่องนี ้
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พบวา ผูหญิงในลักษณะของกลุม จะมีความผูกพันกับองคการมากกวากลุมผูชาย  ซึ่งก็มีผูให
คําอธิบายวา อาจจะเปนเพราะผูหญิงนั้นกวาจะไดเขามาเปนสมาชิกขององคการตองฟนฝา
อุปสรรคมากกวาผูชาย  หรือโอกาสในการทํางานหรือการหางานทําของผูหญิงในงานหลายๆ 
อยางมีนอยกวาผูชาย  ดังนั้น เม่ือไดมีโอกาสเขามาและเปนสมาชิกขององคการแลวผูหญิงก็จะ
พยายามรักษาสมาชิกภาพไวและมีความผูกพันกับองคการมากกวาผูชาย   
     
   จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตน  พบวา  ตัวแปรเพศมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน   แตยังไมแนชัดวาเปนเพศใด  เน่ืองจาก
การศึกษาทีผ่านมามีความแตกตางในกลุมประชากรทีศ่ึกษา อยางไรก็ตามมีการศึกษาของ 
นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : 2) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลเรื่องเพศ ไมมีผลตอระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   2)  อายุ 
    Sheldon (1971)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพนัของ
นักวิทยาศาสตรและวศิวกรที่มีตอองคกร    พบวา  กลุมตัวอยางที่มีความผูกพันตอองคการและ
ความผูกพันตอวิชาชีพของตนเองนอย   คือกลุมของนักวิทยาศาสตรและวศิวกรทีเ่ขาใหมที่มีอายุ
นอยหรือที่มีทักษะทางวิชาชีพนอย   นอกจากนี้  เขายังพบวาผูที่มีความผูกพันตออาชีพสูงไม
จําเปนตองมีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย  การวิจัยของ Sheldon ไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ   Steers (1977)  ที่ทําการวิจัยในงานดานการบริการ   (โรงพยาบาล)     พบวา
พนักงานที่มีอายุมาก  มีความผูกพันธตอองคการมากกวาพนักงานทีมี่อายุนอย   และจากการ
วิจัยของ Morris และ Sherman(1981) ไดรายงานวาพนักงานที่มีอายุมาก มีความ
ผูกพันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีอายุนอย (อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ, 2537:42)  
    อายุ  เปนปจจัยที่มีความสมัพันธอยางมีนัยสําคัญกับความพึง
พอใจในการทํางาน  ซึ่ง Werther  และ  Davis (1993 : 413)  กลาววา  บุคลากรเมื่อมี
อายุมากขึ้น  แนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น  เปนเพราะวาเมือ่มีอายุมากขึ้น  
ความคาดหวงัเรื่องตางๆ จะลดนอยลง  และการมีประสบการณมากขึ้นทําใหปรับตัวตอสภาพการ
ทํางานไดดีขึ้น  (อางใน นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล,2545 :19)  ทางดาน  Igbaria และ 
Greenhaus  (1992 : 34-49) ไดศึกษาถึงความตั้งใจลาออกของบุคลากรดานสารสนเทศใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 464 คน  โดยใชแบบสอบถาม  พบวา  ปจจัยดานอายุมี
ความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออกของบุคลากรดานสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา  
อีกทั้งสํานักงานสถิติแหงชาติ  (2543 : 19) พบวา  กําลังคนระดบักลางและระดับสูงที่ตองการ
เปลี่ยนงาน/ลาออกสวนใหญมีอายุนอย  ทั้งนี้เน่ืองจากบุคลากรที่อายุมากกวา  ประกอบกับ 
 



  

      25 
 
 
องคกรสวนใหญมักมีความตองการบุคลากรที่อายุไมมากนัก  ดังนั้นโอกาสของบุคลากรที่อายุมาก
จะไดรับงานใหมจึงมีความเปนไปไดนอย   
    นอกจากนี้ เกริกเกียรติ  ศรเีสริมโภค  (2533 : บทคัดยอ)  
พบวา  ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกจากองคกรของบุคลากรดาน
คอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และ ยุคล ทองตัน 
(2545 :14) พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มีอายุ มากขึ้น จะมีความตองการ
งานที่ผู ทํามีอิสระในการทํางานและตัดสนิใจ การรูผลของการกระทาํ ความพึงพอใจในงาน ความ
พึงพอใจในความเจริญก าวหน า ความพึงพอใจในผลตอบแทนและความพึงพอใจในเพื่อนรวมงาน
สูงตามไปด วย 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบวา ความพึงพอใจในงานแตกต างกันไปตามระดับอายุ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Brush, Moch and Pooyan (1987) ซึ่งพบวา ความพึงพอใจในงานจะ
เพ่ิมขึ้นตามอายุเริ่มจากวัยตนจะลดลงในวัยกลางคนและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังอายุ 45 ป เป นต
นไป ซึ่งอาจจะมาจาก 2 เหตุผลที่ Wright and Hamilton (1978) ไดเสนอไว วา 
ประการที่หนึง่ คนอายุมากขึ้นมีความพึงพอใจในงานมากกว าคนหนุ มสาว เพราะผู มีอายุมากขึ้น
ยอมรับในอํานาจหน าที่ๆ เกี่ยวของและค อนข างคาดหวังจากงานน อยอยูแล ว และถือวาการ
ทํางานที่ผ านมาเป น 
การลงทุนอย างหนึ่งซึ่งนํามาซึ่งประโยชนที่จะไดรับในโอกาสอนาคต ประการที่ สอง คนที่อายุมาก
ขึ้นจะได ทํางานในตําแหนงและหนาที่ที่ดีกวาและตองใช ความเชีย่วชาญในการทํางานมากกว าผู ที ่
ออนวัยกวา ทําให เขามีความสุขในการทํางานเมื่อวัยสูงขึ้น นอกจากนี้ White and 
Spector (1987) ยังพบอีกวา อายุกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกัน โดยอธิบายวา 
คนอายุมากขึ้นจะมีโอกาสได ทํางานที่ดี และมีเงินเดือนสูงและมีโอกาสได ทํางานในตําแหน งบริหาร
งานระดับสูงนอกเหนือจากค าตอบแทนทีไ่ดรับสูงอยูแลว  
    จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตน  พบวา  ตัวแปร
อายุมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ เกริกเกียรต ิ 
ศรีเสริมโภค  (2533 : บทคัดยอ)  และยุคล ทองตัน (2545 : 14)  โดยการศึกษาของ นฤวรรณ 
งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ) กลาววา  ปจจัยสวนบุคคลเรื่องอายุ  มีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ 31-40 ป มีคาเฉลี่ย
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงกวากลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ 20-30 ป  
    
    
   3)  ระดับการศึกษา 
   ยุคล ทองตัน (2545 : บทคัดยอ) กลาวโดยสรุปวาบคุลากรที่มีคุณวุฒิยิ่ง
สูงเพียงใดหรือหน าที่ทางด านวิชาการทีต่องใช  ความรู ความสามารถที่หลากหลาย มีความเปน 
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อิสระในการทาํงาน ก็ยิ่งมีโอกาสของความเจริญก าวหน าของสายวิชาการเป ดกวางกวาคนที่มีวฒิุ
การศึกษานอย และความก าวหน าจะอยู ในระดับใดขึ้นอยู กับความสามารถส วนบคุคลของแต ละคน
ที่จะก าวไปขางหน าและด วยเหตุผลของการมีการศึกษาสูง และทํางานในสถานประกอบการอันเป 
นที่ยอมรับของทุกองค กรบุคคลกลุมน้ีสามารถเปลี่ยนงาน เม่ือต องการไดรวดเร็วกวากลุ มที่มี
การศึกษาเพยีงระดับปริญญาตรีและต่ํากว า รวมทั้งมีประเภทของงานให เลือกได มากกว าด วย  กลุ 
มบุคลากรกลุมน้ีจึงมีความพึงพอใจสูงกวากลุ มอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล องกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  
(2544)  
ที่กลาววา ไดพบรายงานการวิจัยหลายชิน้พบวา นักวิชาการวิชาชพี เช น แพทย  วิศวกร ทนาย 
จะมีความพึงพอใจในงานสูงกว าคนงานและพนักงานทีใ่ชแรงงานรวมทั้งเสมียนทัว่ไปดวย ทั้งน้ี
เน่ืองจากบุคคลเหล านี้ไดทํางานที่เหมาะสมกับความรูและความสามารถของเขา แตใน
ขณะเดียวกัน 
ความผูกพันตอองคกรอาจนอยลงก็ได โดยจากการศึกษาของ Angle และ Peery 
(1981)(อางใน ฉัฐภูมิ วฒันศิริพงศ, 2537:43) ไดรายงานวาระดับการศึกษาเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความผูกพนัตอองคการ แตความสัมพันธนั้นเปนไปในทางผกผันซึ่งกัน กลาวคอื 
คนที่มีระดับการศึกษาสูงมักมีความผูกพันตอองคการนอย ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดสอดคลอง กับ
ผลการวิจัยของ Morris และ Sherman (1981) ไดรายงานไววา พนักงานที่มีการศึกษา
ต่ํา มีระดับของความผูกพันตอองคการสูงกวา พนักงานที่มีการศึกษาที่สูงกวา 
 
   การศึกษาเปนการเพิ่มพูนระดับสติปญญา  สงผลใหระบบความคดิเห็น
ของบุคลากรแตกตางกัน  นอกจากนี้การศึกษายังเปนตัวกําหนดฐานะทางสังคม  บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาสูงมักจะไดรับการยอมรับนับถือ  และมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานสูง  
เน่ืองจากผูที่มีการศึกษาสามารถใชดุลยพินิจพิจารณาตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
สมเหตุสมผล  (Werther & Davis, 1993 : 413)  ซึ่งการวิจัยของอัศมาภรณ  ณ 
สงขลา (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา  พนักงานในธนาคารพาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่
ระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานมากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํา  และ
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  (2543 : 33)  พบวา  บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาสูงมีการ
เปลี่ยนงาน/ลาออกมากกวาบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากวา  ทางดาน Igbaria และ 
Greenhaus (1992 : 34-39) พบวา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางลบกบัความตั้งใจ
ลาออกของบุคลากรดานสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่จุรีพร  กาญจนการุณ  
(2536 : 134-137) พบวา ขาราชการมหาวิทยาลยัมหิดลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากวามีแนวโนมที่จะออกจากงานมากกวาขาราชการที่มีระดับการศึกษาสูง  การศกึษา
จากแนวความคิดของ James Mill  (อางในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2513)   ที่เกี่ยวกับตัว 
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แปรดานการศึกษา   เขาไดเสนอไววาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญทีจ่ะชวยปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง
การศึกษา    มิใชเพียงการถายทอดความรูจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งการ ศึกษาที่สมบูรณ
จะตองเปนการศึกษาทีเ่พ่ิมพูนสติปญญา  ทําใหมีความเชื่อม่ัน   สามารถตัดสินวนิิจฉัยเหตุการณ
ไดโดยตนเอง   โดยสามารถตัดสินวาตนสมควรจะทําอยางไร   หรือจากการศึกษาของ  ขวัญใจ 
เลอจันทร   (2524)   พบวา   ผูที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมีโอกาสดีกวาผูที่รับการศึกษาต่ํา เชน  
โอกาสในการทํางานการเลือ่นฐานะ   และพบเกี่ยวกับการพึงพอใจวา   ผูที่มีการศึกษาดีและ
ประกอบอาชพีที่ดีจะมีความพอใจในงานที่ทํามากกวาผูที่มีการศึกษานอย   และไมสามารถหา
อาชีพที่เหมาะสมได (ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ, 2537 :38) 
 
    จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตน  พบวา  ตัวแปร
ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อัศมาภรณ ณ สงขลา  (2539 : บทคัดยอ);  Igbaria  และ  Greenhaus (1992 : 34-
49); จุรีพร  กาญจนการุณ  (2536 : 134-137) ;ยุคล ทองตัน (2545 : 10)    อยางไรก็ตามมี
การศึกษาของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคดัยอ) กลาววา  ปจจัยสวนบุคคลเรื่อง
การศึกษา  ไมมีผลตอระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
 
   4)  สถานภาพสมรส 
            ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน (2536 : บทคัดยอ) พบวา  บุคลากร
ดานคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีสถานภาพ
สมรสโสดมีแนวโนมการลาออกจากองคกรมากกวาบคุลากรที่มีสถานภาพสมรสแตงงาน ในขณะที่
เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  (2533 : บทคัดยอ)  พบวา  สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากองคกรของพนักงานฝายจัดการของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย  
และสมนึก   
มิควาฬ (2539 : 90-97)  พบวา  ปจจัยดานสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกบัความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากองคกรของเจาหนาที่ฝายปฏิบตัิการเกี่ยวกับผูโดยสารระหวางประเทศสนามบินดอน
เมือง  อีกทั้งภิญโญ  เสือพิทักษ  (2541 : 52)  พบวา  สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจลาออกจากองคกรของพนักงานบริหารระดับกลาง  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) 
นอกจากนี้ สถานภาพสมรส   เปนจัยจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคล  จาก
การศึกษาของ  Bernard (1968)   พบวา   ผูที่สมรสแลวจะมีผูที่คอยปรนนบิัติและสามารถ
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันได   คนที่สมรสแลวจึงมีภาวะทางจิตใจดีกวาผูที่เปนโสด หมาย หรือ
หยาราง   และสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ (อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิรพิงศ, 2537 :38) อยางไรก็
ตามมีการศึกษาของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ) กลาววา  ปจจัยเรื่องสถานภาพ 
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การสมรส พบวา กลุมตวัอยางที่มีสถานภาพสมรสที่สมรสแลวมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรสูงกวากลุมตวัอยางที่มีสถานภาพโสด 
   
 
  2.2.2.2  ความพึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบคุลากร  ประกอบดวย 9 
ปจจัย ไดแก 
   1)  นโยบายและการบริหารงาน 
 

  นโยบายและการบริหารงาน   หมายถึง  ความสามารถในการจัดลําดับ
เหตุการณตางๆของการทํางานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน    ปจจัยหลายๆ อยาง
ที่เกี่ยวกบัองคการ  หรือโครงสรางขององคการที่พบวามีความสัมพันธกับความผกูพันตอองคการ 
ไดแก การกระจายอํานาจในองคการ ความสําคัญของหนาที่งานของตนตอองคการหรือเพ่ือน
รวมงาน  ความชัดเจนของกฎขอบังคับ  ขั้นตอนตางๆ ในการทํางาน คนที่ทํางานและรูสึกวามี
การกระจายอํานาจมา หนาที่งานมีความสาํคัญและกฎขอบังคับ  ขั้นตอนในการทาํงานเขียนไว
ชัดเจน  พบวามีความผูกพันตอองคการมากกวาคนทีไ่มไดรับสิ่งเหลานี้หรือไดรับนอยกวา  (ฉัฐ
ภูมิ วัฒนศิริพงศ , 2537 :48) การใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ขององคกร  เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบคุลากรและองคกร  (Gilmer, 1967 
: 279-283;  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2544 : 341)  อันจะสงผลใหบุคลากรเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน  จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  (2543 : 19) พบวา  บุคลากรสวน
ใหญรอยละ 40.9  มีเหตุการเปลี่ยนงาน/ลาออก คือ ความไมพึงพอใจในระบบการบริหารงาน  
และจากการวจัิยของดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ)  พบวา  ปจจัยดานนโยบาย
และการบริหารงานมีความสัมพันธทางบวกกับการรักษา หรือจูงใจบุคลากรดานคอมพิวเตอรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร   

 
    จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน สวนใหญแสดงถึงความพึง
พอใจในการทํางานดานนโยบาย  และการบริหารงานมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร  
เน่ืองจากนโยบายและการบริหารงานเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจในการทํางานได  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2543 : 19)  และ
ผลการวิจัยของ 
ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ)  อยางไรก็ดีจากการศึกษาของ  นฤวรรณ จิรัฐิติกาล  
(2545 : บทคัดยอ) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงานมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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2)  บริษัทและงานที่ทํา 
 
    บริษัท หมายถึง องคกรที่บุคลากรปฏบิัตงิาน   สําหรับงานที่ทํา  
คือ บทบาทหนาที่ที่บุคลากรทําอยู  หรือ  งาน  อาจหมายถึง ลักษณะงานที่ทําใหลกูจางพึงพอใจ 
เชน ความนาสนใจของงาน ความทาทาย ความรับผิดชอบในงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจ 
โอกาสในการเลื่อนต่ําแหนง ความกาวหนาในสายงาน การยกยองยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน  
(กิ่งพร ทองใบ, 2545:11) 
 
     อาชีพงาน (Career) หมายถึง “ลําดับที่ตอเนื่องกันของ
ประสบการณจากงานหลากหลาย อยางที่บุคคลหนึ่งไดเขาไปเกี่ยวของ และเคยทาํมาในชวงเวลา
ของชีวิตการทํางานของชีวติเขา” (ธงชัย สันตวิงษ, 2546:247)  อีกทั้ง  Feldman และ 
Arnold (1983 : 193)  กลาวเสริมวา  ลักษณะงาน  จะครอบคลุมถึงลกัษณะที่สําคญั
และความนาสนใจของงาน  ซึ่งจะเกี่ยวของกับทักษะ  ความถนัดเฉพาะกับความสามารถที่ใชใน
การทํางาน  โอกาสที่เรียนรูสิ่งใหม  ความยากงายของงาน  ปริมาณงาน  โอกาสที่จะทํางานได
สําเร็จ  ความซ้ําซากของงาน  และโอกาสที่จะดําเนินงานไดเองตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ในขณะที่
บุคลากรทํางานก็จะมีโอกาสในการเรียนรูงาน  รูสิ่งใหมๆ มากขึ้น  ซึ่งหากบุคลากรมีความชอบอีก
ก็ยอมเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานใหมากขึ้นไปอีกเชนกัน  (อารี เพชรผุด, 2530 : 56-58)  
นอกจากนี้   ลักษณะของงานเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการอยางหนึ่ง  พบวาปจจัย
ในสวนทีเ่กี่ยวกับหนาที่งานพบวา  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ   ลักษณะงานทีท่า
ทาย (Job challenge) พบวา ลักษณะความทาทายของงานมีผลตอความผูกพันตอ
องคการ  กลาวคือผูที่ไดทํางานที่ทาทายความสามารถสูง  พบวามีความผูกพันตอองคการมาก  
จากงานวิจัยของ Buchanan (1974) ไดรายงานไววา งานทีมี่ลักษณะทาทายเปนตวั
สงเสริมใหบุคคลเกิดความพยายามในการทํางานนั้น  เพ่ือใหบรรลผุลทีต่องการซึ่งใน
ขณะเดียวกันความรูสึกผูกพันก็เกิดขึ้นเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย (อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ , 
2537 :44) อีกทั้งจากการวิจัยนี้ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 :บทคัดยอ) พบวา  ปจจัยดาน
ลักษณะงานมคีวามสัมพันธทางบวกกบัการรักษาหรือจูงใจบคุลากรดานคอมพวิเตอรของ
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  และจากการวิจัยของ อนันตชัย  คง
จันทร (2529 อางถึงใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ, 2537:45)  พบวา ความพอใจในตัวงานหรือความ
พอใจในหนาที่ที่ทํามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการกลาวคอื พนักงานที่มีความพอใจใน
ตัวงานสูง  จะพบวามีความผูกพันตอองคการสูงตามไปดวย 
 
    สาคร สุขศรวีงศ (2550: 142) ไดสรุปวาการออกแบบงานเปน
การกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบสําหรับสมาชิกขององคกรในแตละตําแหนงงาน โดย 
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ปกติแลวองคกรจะเริ่มตนออกแบบงานดวยการกําหนดเนื้องานตามความชํานาญเฉพาะดาน 
จากนั้นจึงมีการหมุนเวียนงาน การขยายขอบเขตงาน และการเพิ่มคณุคางาน เพ่ือใหผูปฏิบตัิ
หนาที่มีเน้ืองานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในการทํางาน และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
    จากผลการวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน  สวนใหญแสดงถึงความ
พึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงานมีความสัมพันธกบัการรักษาบคุลากร  เน่ืองจากลักษณะ
งานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางานได  อยางไร
ก็ดีจากการศึกษาของ  นฤวรรณ จิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ) กลาววา ความพึงพอใจในการ
ทํางานดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้    
 
   
   3)  โอกาสความกาวหนาในการทํางาน 
    โอกาสความกาวหนาในการทํางาน หมายถึง โอกาสที่บริษัท
มอบความไววางใจใหแกบคุลากรภายในองคกร ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงเพ่ือทําหนาที่และ
รับผิดชอบในบทบาทหนาที่ๆสูงขึ้น  โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ระยะเวลาใน การ
ทํางาน ตลอดจนศักยภาพในดานตางๆวามีความเหมาะสมกับภาระหนาที่ใหมหรือไม  หากมี
ความเหมาะสมกับภาระหนาที่ใหมก็จะพิจารณาจากบุคลากรภายในกอนเพ่ือใหโอกาสบุคลากร
ภายในบริษทัไดมีการเติบโตในสายอาชพี 
      
    โอกาสในการกาวหนามีความจําเปน โดยเฉพาะพนักงานหนุม
สาว, คนที่มีการศึกษาดีและผูที่รักความกาวหนา  ถาหากคนพวกนีท้ราบวาเขาไมมีโอกาสที่จะ
กาวหนาแลว  พวกเขาก็จะเกิดความไมพอใจในงานที่ทาํอยูนั้น   (รัตนา  บูรพากูล, 2529  อางถึง
ใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ ,2537: 41)  อีกทั้งดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 :บทคัดยอ) พบวา  
ปจจัยดานความกาวหนาในงานมีความสัมพันธทางบวกกับการรักษาหรือจูงใจบุคลากรดาน
คอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  และมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรและจากการศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวติในการทํางานที่มีผลตอพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานสายพานยางของสุวรรณา  ประทุมวัน  (2544 :99)  พบวา  
โอกาสความกาวหนาในงาน  หรือโอกาสการเลื่อนตําแหนงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มี
บทบาทในการกําหนดการเขาออกจากงานของพนักงานโรงงานสายพานยาง  ซึ่งสอดคลองกับจุรี
พร  กาญจนการุณ  (2536 : 141-146)  ที่พบวา  ความกาวหนาในการทํางาน  เปนปจจัยที่มีผล
ตอมีแนวโนมที่จะออกจากองคกรของขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวชิาทีข่าดแคลน 
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    จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตนพบวา ความพึง
พอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับการรกัษาบุคลากร  เน่ืองจากใน
การทํางานบุคลากรทุกคนก็ตั้งความหวงัวาจะตองไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตาํแหนงสูงขึ้นไป
สอดคลองกับ  ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคดัยอ); สุวรรณา  ประทุมวัน  (2544 : 99) 
อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการทํางานดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไมนั้น  นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล  
(2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาไวและสรุปไดวาความกาวหนาในงานมีความสัมพันธในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดานสารสนเทศ 
 
   4)  ความมั่นคงในงาน 
    ในการทํางานของพนักงานทุกคนนอกจากมุงหวังความพึงพอใจ
สวนตวัและการไดรับคาตอบแทนทางการเงินแลว ก็ยังมุงหวังการทํางานในสถานประกอบการที่
ม่ันคงและสามารถทํางานไดอยางยาวนาน ซึ่งสิ่งนี้จะตอบสนองความมั่นคงทางกายและจิตใจไป
อยางควบคูกนั อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
 
    จากงานวิจัยของดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ)  
ที่พบวา  ปจจัยดานความมั่นคงในงานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการรักษาหรือจูงใจบุคลากร
ดานคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาวา ความมั่นคงในงาน   ลักษณะงานที่ทํามีความมั่นคง   พนักงานก็มีความตั้งใจใน
การทํางานมากกวางานที่ไมมีความมั่นคง นอกจากนี้ลักษณะงานที่มีความมั่นคงยงัสามารถทําให
พนักงานพยายามสรางตนเองใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น   เน่ืองจากพนักงานมีความเชื่อวา
งานนั้นสามารถใชเปนที่พ่ึงไดในทางกลับกันถาเปนงานชั่วคราวพนกังานก็ไมมีความสบายใจใน
การทํางานนั้น  (รัตนา บูรพากูล,  2529 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ ,2537 :41) 
  
    จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตน  พบวา  ความ
พึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงาน  มีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร  เน่ืองจาก
สภาพการทํางานที่ม่ันคงจะสงผลใหบคุลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร  อยางไรก็
ตามจากการศกึษาของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล   ซึ่งศกึษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความมั่นคงในงาน นั้นไมมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5)  ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา 

     สาคร สุขศรวีงศ (2550:154-155) กลาววา ผูบริหารทีไ่ดทํา
หนาที่ในการชี้นําที่ดีจะสงผลใหเกิดประโยชนและความสําเร็จกับองคกร ตลอดจนผูเกี่ยวของอยาง
นอย 3 ดาน คือ  
     1) ผูบริหาร ผูบริหารสามารถพัฒนาคุณลกัษณะที่ดีให
เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการเปนผูนํา และสามารถเลือกวธิีการ
ชี้นําที่มีประสทิธิผลตอการชี้นําองคกรภายใตสถานการณตางๆ จนกระทั่งตนเองเปนผูนําที่ดี 
ไดรับการยอมรับนับถือและสําเร็จตามเปาหมายที่ประสงค 
     2) พนักงาน การที่พนักงานมีผูนําที่ดียอมทําใหสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนผูนําที่ดีตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ การที่ผูนําไดสราง
แรงจูงใจใหเกิดขึ้นในการทาํงาน  ยอมทําใหพนักงานรวมมือรวมใจและทุมเทการทํางานอยาง
เต็มทีต่ามกําลังความรูความสามารถ ซึ่งจะกอใหเกิดการแสวงหาและพัฒนาความคิดสรางสรรค  
และริเริ่มในสิง่ที่เปนประโยชนตอองคกรอยางตอเนื่อง 
     3) องคกร องคกรใดมีผูนําที่ดีและพนักงานมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานยอมสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศที่นาทํางาน ประหยัด
ทรัพยากรที่ใชในการจูงใจพนักงาน สามารถผลักดันแผนงาน และกลยุทธตางๆที่จําเปนเพื่อให
องคกรไดรับผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
     

จาการศึกษาของ จุรีพร  กาญจนการุณ (2536 : 141-146)  
พบวา  ปจจัยความสัมพันธกับผูบังคับบญัชาเปนปจจัยที่สามารถทาํนายการลาออกจากองคกร
ของขาราชการมหาวิทยาลยัมหิดลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ในขณะที่กุลวดี  เทศประทปี  (2544 
: 69-70) พบวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกับการลาออกของพนักงาน
ระดับปฏิบตัิการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาจาก วีรนารถ 
มานะกิจ (2533 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ ,2537 : 41)  วาหัวหนางานและฝายจัดการ  
ผูบังคับบญัชาหรือนายจางยอมมีอิทธิพลตอพนักงานไมวารูปแบบการบังคับบญัชา   เทคนิคใน
การตรวจตรามนุษยสัมพันธ   และทักษะทางการบริหารเพราะหัวหนางานนั้นเปนผูนํานโยบาย
จากผูบริหารระดับสูงไปสูผูบริหารระดับต่ํา และยังมีบทบาทที่มีความใกลชิดกับพนักงานโดยตรง 
ถาหัวหนางานหรือฝายจัดการมีความยตุิธรรม  และเปนกันเอง มีการชมเชยเมื่อทํางานสําเร็จ มี
การใหเกียรติ และการเชื่อถอืในงานที่ทําสําเร็จ     พนักงานยอมเกิดความสบายใจและพึงพอใจ    
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จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตน พบวาความพึง

พอใจในการทํางาน  ดานความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการรกัษาบุคลากร  
และประสทิธภิาพในการทํางาน  เพราะผูบังคับบญัชาเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสรายุทธ  ปฏิมาประกร (2541 : 129) 
และจุรีพร  กาญจนการุณ    (2536 :141-146) อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ นฤวรรณ งาม
จิรัฐิติการ (2545 :บทคัดยอ) ไดสรุปไววา  ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบญัชาไมมีความสัมพันธกับการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   6)  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

   เสถียร   เหลอืงอราม (2522  อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิรพิงศ , 
2537 :37) กลาววา เพ่ือนรวมงาน  เพ่ือนรวมงานเปนสิ่งสําคัญในการสรางความพึงพอใจในการ
ทํางานไดอยางดี  ถาคนเรามีเพ่ือรวมงานที่ถูกใจแลวแมสิ่งอ่ืน ๆ  จะไมคอยดี  เชน คาจางหรือ
สภาพการทํางาน เปนตน  เขาก็ยังชอบเพราะมีเพ่ือนดีทําใหที่ทํางานนาอยูยิ่งขึ้น  ความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน  เปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจของบุคคล
ที่มีตอการทาํงาน รวมทั้งเปนองคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนงาน/ลาออกจากงานโดยเฉพาะ
บุคลากรที่ตองอาศัยการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูง (Steers & Porter,1983 :441-
451 อางใน นฤวรรณ  งามจิรัฐิติกาล , 2545 :29) และจากการวิจัยของจุรีพร กาญจนการุณ  
(2536:141-146) พบวา  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีผลตอแนวโนมที่ออก
จากองคกรของขาราชการมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   
    จากผลงานวิจัยของนักวิชาการสวนใหญขางตนพบวา ความพึง
พอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร  
เน่ืองจากความไมพึงพอใจในเพื่อนรวมงาน  จะมีความสัมพันธอยางสูงกับการเปลีย่นงาน/ลาออก
จากงาน  และจากการศึกษาของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติการ (2545 :บทคัดยอ) ไดสรุปไววา  ความ
พึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   7)  คาตอบแทนและสวัสดกิาร 
    คาจางเงินเดือนหรือการจายคาตอบแทน 
(compensation) หมายถึง รางวัลผลตอบแทนที่เปนเงิน ที่หนวยงานจายใหแกพนักงาน
ของตนเพ่ือสําหรับงานที่พนักงานเหลานั้นไดทําให ( ธงชัย สันติวงษ ,2546: 349)  และจากคํา
นิยามของ  Milkovich & Newman (2002:7) ไดกลาววา คาตอบแทน ( 
compensation) หมายถึง รางวัลตอบแทนทั้งหมดที่พนักงานไดรับโดยการแลกเปลีย่นกบั
การทํางาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง เงินเดือน บัส หรือรางวัลเหมาจาย ผลประโยชนอ่ืนๆ  
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(Byars & Rue,1997 :533)  หรือ หมายถึง ทุกรูปแบบของผลตอบแทนดานการเงิน 
บริการ หรือผลประโยชนทีพ่นักงานไดรับ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการสรางความสัมพันธในการ
จางงาน (อางใน กิ่งพร ทองใบ, 2545:9) 
    
       ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาพบวา  
คาตอบแทนและสวัสดิการเปนปจจัยทีมีอิทธิพลสูงตอความตองการลาออกจากงานของบุคลากร
ดานคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซึ่งสอดคลอง
กับการวิจัยของเกริกเกียรติ  ศรีเสริมโชค (2533 : บทคัดยอ)  พบวา  ปจจัยดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการมีความสัมพันธกบัความตั้งใจที่จะลาออกจากองคกรของพนักงานฝายจัดการของ
สหกรณการเกษตรในประเทศไทย  นอกจากนี้จุรีพร  กาญจนการุณ (2536 : 141-146)  
พบวา  ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดกิารเปนปจจัยที่สามารถทํานายการลาออกจากองคกร
ของขาราชการมหาวิทยาลยัมหิดลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน นอกจากนี้  เสถียร เหลืองอราม 
(2522 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ , 2537 :40) กลาววา ผลตอบแทนของงาน ระบบการกําหนด
ผลตอบแทนของงาน รวมถึงคาจางและสวัสดิการจะมีสวนตอการสรางความพอใจในงาน  เพราะ
ผูปฏิบัติงานมกัเปรียบเทียบคาจางที่ตนไดรับกับกลุมอ่ืนที่ทํางานประเภทเดียวกับเขา   ถาเห็นวา
มีความเทาเทยีมหรือดีกวาก็จะมีความพอใจ  แตถารูสึกไมไดรับความเทาเทียมกบัคนอื่นก็จะเกิด
ความไมพอใจ   อยางไรก็ตามจํานวนเงินคาจางที่เพียงพอที่ผูปฏิบัตงิานจะสามารถตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานทั้งของตนและครอบครัวไดจะใหความพอใจมากกวา จํานวนเงินคาจางที่
นอยจนไมสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานนั้น   นอกจากนี้  สถานการณเศรษฐกิจยังมี
ผลกระทบตอความพอใจจากผลตอบแทนของงานดวย  เชน  ในสถานการณเงินเฟอเงินอาจมี
ความหมายนอยลงสําหรับผูปฏิบัติการ   
 
    จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน  สวนใหญแสดงถึงความพึง
พอใจในการทํางานดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร  เน่ืองจาก
คาตอบแทนและสวัสดิการ  เปนปจจัยที่สาํคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจ
ในการทํางาน  อยางไรก็ดีจากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการมีความสัมพันธกบัการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไมนั้น   นฤวรรณ 
งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ) ไดสรุปไววา ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการมีความสัมพันธกบัการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   8)  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
    สภาพแวดลอมในการทํางาน (Job environment) 
หมายถึง  บรรยากาศในการทํางาน เชน นโยบายคาตอบแทนที่เหมาะสม  ระบบการประเมินผล 
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การปฏิบัติงานที่ยุตธิรรม  การบังคับบญัชาที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 
การยืดหยุนเวลาทํางาน และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น (กิ่งพร ทองใบ, 2545 :12) 
     
     สภาพการทํางานมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของลูกจาง ลูกจางสวนใหญเขาใจถึงความยุติธรรมและรูจักประพฤติตวัอยางมีเหตุผล  เม่ือเขา
เห็นวาฝายนายจางบริหารคาตอบแทนอยางมีเหตุและมีความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม ลูกจาง
อาจเกิดความทอแทในการทํางานหากสภาพการทํางานมีลักษณะดังตอไปน้ี  กลาวคือ งานดู
เหมือนมีความมั่นคงนอย ไมมีการตรวจสอบเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการทํางาน ลูกจางขาดความเชื่อม่ันในตวันายจาง การจายคาตอบแทนอยางไม
ยุติธรรม  และไมเทาเทียมกัน นโยบายคาตอบแทนไมเปนที่เขาใจชดัเจนตอลูกจาง ฝายนายจาง
ไมรักษาคําม่ันสัญญา ไมปฏิบัตติามคําพดูที่ใหไวแกลกูจาง  การตัดสินเกี่ยวกบังานหรือลูกจาง
เปนไปตามอําเภอใจของฝายบริหารและขาดความสม่ําเสมอ (กิ่งพร ทองใบ, 2545:26) 
   
      สภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
ที่มีความสัมพันธกับความพงึพอใจของพนักงาน และประสิทธิภาพในการทํางาน และจากการวจัิย
ของสุเทพ  พัวศิริ  (2543 : บทคัดยอ)  พบวา  สภาพแวดลอมในการทํางานเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงงานผลิตภัณฑยางสําเร็จรูป  ในขณะที่
ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาพบวา  สภาพแวดลอมในการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับการรักษาบุคลากรดานคอมพิวเตอรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
    จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน  สวนใหญแสดงถึงความพึง
พอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากร ทั้งน้ี
เพราะสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีจะเอ้ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
สงผลใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ดังเชนผลการวิจัยของสุเทพ  พัวศิริ (2543 : 
บทคัดยอ) อยางไรก็ดี  นฤวรรณ  งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  
ความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น   ไมมีความสัมพันธกับการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารเสนเทศ 
  
   9) ความมีอิสระในการทํางาน 
    ความมีอิสระในการทํางาน(Task Autonomy) หมายถึง 
การอนุญาตใหผูปฏิบัติงานสามารถกําหนดวีธีการทํางาน ชวงเวลาในการทํางานตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไดดวย (สาคร สุขศรวีงศ, 2550:131)  ซึ่งการใหอิสระในการทํางาน 
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เปนวธิีเพ่ิมคณุคาของงานอีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งจากงานวิจัยของ ยุคล ทองตัน (2545 : บทคัดยอ) ได
กลาววาความมีอิสระในการทํางานและตดัสินใจ (Autonomy) หมายถึง ลักษณะของงานซึ่งเปด
โอกาสให ผูปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใชวิจารณญาณกําหนดแนวทางการทํางาน และกระบวนการ
ทํางานด วยตนเอง  
    ความรับผิดชอบที่มีตองาน  พบวา งานที่ใหความเปนอิสระใน
การทํางานและการตัดสินใจมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบที่มีตองาน  หมายถึง งานที่ผูทํามีอิสระ
ในการทํางานและตัดสินใจ ทําใหเกิดสภาวะทางจิตใจในความรับผิดชอบที่มีตองานอันนํามาซึ่ง
แรงจูงใจภายในในการทํางาน คนจะเพิ่มความพยายามในงานมากขึ้นเพราะสามารถทํางานได ด
วย  วธิีและการตัดสินใจด วยตนเอง ความพึงพอใจในงานเพิ่มตามไปด วย นั่นคือ ลักษณะของงาน
ที่ผูทํามีอิสระในการทํางานและตัดสินใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบที่มีตองานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสอดคล องกับผลงานวิจัยของ Hackman and Oldham 
(1976) ทีพ่บวา ลักษณะของงานที่เปนตัวผลักดันใหคนรูถึงความรับผิดชอบของตนเองต อผ
ลของงานคือ ความเปน 
อิสระในการทาํงานและตัดสนิใจ อิสระในการคิดวิธีการทํางานดวยตนเองและตัดสนิใจในการ
ทํางานของตนเอง คนจะมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ออกมามากกวาการทําตามคําสั่งหรือคูมือ
การทํางาน (ยุคล ทองตัน ,2545 :บทคดัยอ) 
 
   อยางไรก็ดีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานดานความมีอิสระ
ในการทํางานมีความสัมพันธกับการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรอืไม  ยังไมมี
การศึกษาบุคคลกลุมน้ี  
      
 
2.3  ประสิทธิภาพในการทํางาน 
   

การนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยความหมายของประสิทธภิาพในการทํางาน  
และปจจัยสําคัญในการปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

2.3.1  ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
 ในเร่ืองของประสิทธิภาพในการทํางานนั้น ถาพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ

มักจะพูดถึงผลการปฏิบตัิงาน (Performance) ซึ่งถือวาเปนเรือ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ 
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ทํางาน (Efficiency) คือ เม่ือผลการปฏิบัติงานทีดี่ก็จะถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
และถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา ซึ่งความหมายโดยตรงของ
ประสิทธิภาพในการทํางานนั้น มีนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดใหความหมายไวแตกตาง
กันดังตอไปน้ี 

 
 Millett(1954: 4) ไดใหคําจํากัดความวา ประสิทธิภาพในการทํางานคือ 

ผลปฏิบตัิงาน ที่กอใหเกิดความพึงพอใจแกมวลมนุษย และจะไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้น
ดวย (Human satisfaction and benefit produced) 

 
 Ryan & Smith (1954: 276) ไดพูดถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human 

Efficiency) วาเปนความสัมพันธระหวางผลลัพธในแงบวกกบัสิ่งที่ทุมเทและลงทุนใหกบังาน 
ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานนั้น มองจากแงมุมของการทํางานของแตละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบสิง่ที่ใหกับงาน เชน ความพยายาม กําลังงานกับผลลัพธที่ไดจากงานนั้น 

 
 Petersen & Plowman(1953:433) กลาววาประสิทธิภาพ

ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 5 ประการ คือ (1) คุณภาพของงาน (2) ปริมาณงาน (3) เวลา (4) 
วิธีการ (5) คาใชจาย และ Simon (1960:180-181) กลาววาถาจะพิจารณาวางานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหดูความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input)กับผลผลิต (Output) ที่
ไดรับออกมา (อางใน สุรพงษ ภิยโยภาพ, 2546:22) 

 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน

บุคคล (Personnel Management) ซึ่งจะเริ่มภายหลังที่ไดมีการคัดเลือกพนักงานเขา
ทํางานแลว และกระทาํตอเนื่องไปจนกวาพนักงานผูนั้นจะออกจากงานไป ทั้งนี้เพ่ือเปนการ
ติดตามดูแลใหแนใจวาไดมีการใชทรัพยากรบุคคลใหเกดิประโยชนสูงสุดแกองคการ และ
ขณะเดียวกันพนักงานก็มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเปนการกลาวไดวาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคอืเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของทรัพยากรบุคคล (สดศรี พรประเสริฐ
, 2533 :207-214 อางใน      สุรพงษ ภิยโยภาพ, 2546:22)        

 
2.3.2 ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

  
  แนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่กลาวถึงประสทิธภิาพในการปฏิบัติงาน จากงานวิจัยใน
ตางประเทศ นักวิจัยมองวาความพึงพอใจในการทํางาน (Job satisfaction) เปน
ตัวแทนของความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลาวคือ เม่ือมีความพึงพอใจในการทํางานสูง  
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จะมีผลการปฏิบัติงานที่สูงตามไปดวย จากการศึกษาไดพบวาทศันคติในการทํางานมี
ความสัมพันธกับผลการปฏบิัติงาน  
  Herzberg et al.(1957:103) สรุปวาบุคคลที่มีทศันคติในทางบวก
ตอการทํางาน หรือมีความพึงพอใจในการทํางาน สวนใหญจะมีแนวโนมที่จะมีการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น 
  Pigors and Meyer(1969:160-161) ไดเนนถึงสมมติฐานทีว่า ความพึง
พอใจในการทํางานนั้น เปนสิ่งที่มีความสมัพันธทางบวกกับผลงานของแตละคน 

 Slocum(1971:312-316) สรุปวา บคุคลมีความพึงพอใจในการทํางาน จะ
นําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีขึน้ 
  
  ดังนั้นเม่ือบุคลากรในองคกร มีความพึงพอใจในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานก็
จะสูงขึ้น อัตราการลาออก อัตราการขาด ลา มาสาย ตนทุนในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานก็
จะลดลง  ซึ่งจะนํามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีของบริษทั   

  
 นอกจากความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” ดังที่กลาวขางตนแลว 

นกัวิชาการบางทานยังไดใหแนวความคดิในเรื่อง “ปจจัยที่สําคัญในการปฏิบตังิานใหมี
ประสิทธิภาพหรือปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงานนั้น” ดังตอไปน้ี 

 
 Becker & Neuhauser (1975) ไดเสนอตัวแบบจําลองเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพขององคการ (Model of organizational efficiency) โดยเขา
กลาววาประสทิธิภาพขององคการนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณที่
เปนปจจัยนําเขาและผลผลติขององคกรคือการบรรลุเปาหมายแลว องคการในฐานะที่เปนองคการ
ในระบบเปด (Open system) ยังมีปจจัยอ่ืนประกอบอีก 

   1. หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการมีความซับซอนต่ํา 
(Low task-environment complexity) หรือมีความแนนอน (Certainty) การ
กําหนดระเบียบปฏิบตัิในการทํางานขององคการอยางละเอียดถี่ถวนแนชัด จะนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพขององคการแตการกําหนดระเบียบปฏิบตัิดังกลาว จะมีผลในทางลบตอความมี
ประสิทธิภาพหากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการ ซึ่งมีความยุงยากซับซอนสูง (High 
task-environment complexity) หรือมีความไมแนนอน (Uncertainty) 

   2. การกําหนดระเบียบปฏบิัติใหชัดเจน (Specification of 

procedure) เพ่ือหาทางเพิ่มผลการทาํงานที่มองเห็นได (Visibility of 
consequences) มีผลทําใหประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย 
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   3. ผลการทํางานที่มองเห็นได สัมพันธในทางบวกกบัประสิทธิภาพ 
   4. หากพิจารณาควบคูกันไปจะปรากฏวาการกําหนดระเบียบปฏิบตัิ

อยางชัดเจน และผลการทํางานที่มองเห็นไดมีความสัมพันธมากขึ้นตอประสิทธิภาพ มากกวาตวั
แปรแตละตวัตามลําพัง 

 
 สมพงศ  เกษมสิน (2521: 30) ไดกลาวถงึหลักในการทาํงานใหมีประสิทธิภาพใน

หนังสือ “The twelve principles of efficiency” ซึ่งมีการกลาวขวัญกันมาก
โดยมีหลัก 12 ประการ คือ 

 1. ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคดิในการทํางานใหกระจาง 
 2. ใชหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของงาน 
 3. คําปรึกษาและแนะนําตองถูกตองและสมบูรณ 
 4. รักษาระเบยีบวินัยในการทํางาน 
 5. ปฏิบัติงานดวยความยตุธิรรม 
 6. การทํางานตองเชื่อถือได รวดเร็ว มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบยีนไวเปน
   หลักฐาน 
 7. ควรมีการแจงการดําเนินงานอยางทั่วถงึ 
 8. งานสําเร็จทันเวลา 
 9. ผลงานไดมาตรฐาน 
 10. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
 11. กําหนดมาตรฐานทีส่ามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกงานได 
 12. ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี 

 
สมยศ  นาวีการ (2529 : 5) ไดกลาวถึงแนวความคิดของ Peter ซึ่งเสนอปจจัย 7 

ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคการ คือ 
1. กลยุทธ (Strategy) เกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาถึงจุดออน จุด

แข็งภายในองคการ โอกาสและอุปสรรค 
2. โครงสราง (Structure) โครงสรางขององคการที่เหมาะสมจะชวยในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ระบบ (System) ระบบขององคการที่จะบรรลุเปาหมาย 
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผูบริหารเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ 
5.  บุคลากร (Staff) ผูรวมองคการ 
6. ความสามารถ (Skill)  
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7. คานิยม (Shared values) คานิยมรวมของคนในองคการ 

 
จากแนวคิดและผลงานของนักวิชาการทีก่ลาวมาจะเหน็ไดวา โดยสรุปแลวปจจัยสําคัญใน

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มี 2 กลุม คือ 
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน เชน ลักษณะขององคการ ลักษณะงาน ระเบยีบ 

ขอบังคับในการทํางาน ผลตอบแทนจากการทํางาน ผูรวมงาน 
2. ปจจัยภายในหรือปจจัยที่เกิดจากตัวผูปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากความรูความสามารถ

ของผูปฏิบัติแลว การที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพนั้น ผูปฏิบัติจะตองไดรับการ
ตอบสนองความตองการทั้งภายนอกและภายใน 

 
2.3.3 แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 สดศรี พรประสิทธิ์ (2533 : 207-214) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรม

อยางหนึ่งในกระบวนการบรหิารงานบุคคล (Personnel Management) ซึ่งจะเร่ิมภายหลัง
ที่ไดมีการคัดเลือกพนักงานเขาทํางานแลว และกระทําตอเนื่องไปจนกวาพนักงานผูนั้นจะออกจาก
งานไป ทั้งนี้เพ่ือเปนการตดิตามดูแลใหแนใจวา ไดมีการใชทรัพยากรบุคคลใหเกดิประโยชนสูงสุด
แกองคการ และขณะเดียวกัน พนักงานก็มีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานทีส่งูขึ้น ดังนั้นจึง
กลาวไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงานคือ เครื่องมือตรวจสอบคณุคาทรัพยากรบุคคล 
 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ไดมีผูใหความหมายไวหลายประการ คือ 

1. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง การประเมินคุณคาการทํางานของบุคคล 
2. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง ระบบที่จัดขึน้ เพ่ือหาคุณคาของบุคคลใน

แงของการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพในการพัฒนาตนเอง หรือเปนการทําประโยชน หรือตีราคา
ผลงานของพนักงาน 

3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง วิธีการบังคับบัญชาโดยมีการบันทึก 
และลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือเจาหนาที่ในระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือใช
ประโยชนในการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน แกพนักงาน (อาง
ในสุรพงษ ภิยโยภาพ, 2546:23)        

  
 Porter et al. (1975:326-331) ไดเสนอแนวทางไว 3 อยางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ใชเกณฑปรนัยวิเคราะหดวยเหตุผล โดยไมเอาความรูสึกเขามาเกี่ยวของ โดย
พิจารณาวางานทั้งหมดที่ตองปฏิบัตใิหสําเร็จลุลวง วามีปริมาณและคณุภาพเชนไร 
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2. ใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา (Subjective-supervision) ประเมิน

วาการปฏิบตังิาน ของแตละคน ไดรับผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
3. ใหผูปฏิบัตงิานไดประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตรง (Subjective-staff) 

วาปริมาณและคุณภาพของงานที่ทําไปแลวสําเร็จลุลวงเพียงใด  
 

  Heneman (1974:638-642) ไดเสนอวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยหัวหนามีความเครงครดัในการประเมินนอยกวาการประเมินโดยตนเอง และยังพบวา คะแนน
จากการประเมินโดยตนเองสวนมากมีคาเฉลี่ยทีต่่ํากวาคะแนนจากการประเมินโดยหัวหนาแต
ขณะเดียวกันคะแนนที่หัวหนาประเมินจะมีความแปรปรวนนอยกวาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
โดยตนเอง นอกจากนั้นยังเสนอวาการประเมินผลโดยหัวหนานั้น จะมีอิทธิพลตอองคประกอบบาง
ตัวที่ใชในการประเมินทําใหการประเมินน้ันบิดเบือนไป (Halo error) มากกวาการประเมิน
โดยตนเอง เน่ืองจากพบวามีความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ที่ใชในการประเมินผล
คอนขางสูง เม่ือประเมินโดยหัวหนา ในขณะที่การประเมินโดยตนเองคาความสัมพันธดังกลาวจะ
ต่ํากวา ซึ่งมีสาเหตุมาจากที่หัวหนาประเมินโดยมองภาพรวมทั้งหมดของผลการปฏิบัติงาน 
มากกวาที่พนักงานประเมินตนเอง  

  
 ดังนั้น สรุปไดวา ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นสิ่งที่ผูประเมิน

จะตองพิจารณา ไดแก คุณสมบัติบางประการของพนักงาน รวมไปถึงความสําเร็จที่ปรากฏชดัทั้ง
ในเร่ืองปริมาณ และคุณภาพของงาน 

 
2.3.4  ปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 เน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานนั้น มีหลายฝาย/แผนก และหลายหนาที่ 

ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลนัน้ จําเปนจะตองเลือกใชปจจัยที่จะนํามาใช
ในการประเมนิ หรือใหคะแนน เพ่ือชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางบคุคล และปจจัยดังกลาว
จะตองสอดคลองกับวตัถุประสงคของการประเมินดวย โดยใหความคิดเห็นสําหรับสิ่งที่ควรจะ
ประเมินดังนี้ (จําเนียร จวงตระกูล, 2533 :44-45 อางใน   สุรพงษ ภิยโยภาพ, 2546:25)        
    1. คุณภาพและความถูกตองของการปฏิบัติงาน 

2. ปริมาณงาน 
3. ทัศนคติหรอืทาทาง และวิธีการปฏบิัติงาน 
4. ระยะเวลาที่ใชในการปฏบิัติภาระหนาที่เฉพาะงานหนึ่งๆ 
5. การตรงตอเวลากําหนดงานเสร็จ และการปฏิบัติงาน 
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6. ความสําเรจ็สมบูรณของงานในระยะเวลาที่กําหนดไว 

  
 ดังนั้น จึงพอที่จะแยกลักษณะของสิ่งที่จะประเมินออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คอื 
 1. ผลงานที่ปฏิบัติไปแลว (Contributions) โดยพิจารณาทั้งในดานปริมาณ และ
คุณภาพของงาน 
 2. คุณลักษณะและอปุนิสัยสวนบุคคล(Personal Traits and 
Characteristics) การประเมินเรื่องนี้คอนขางกวาง และอาศยัการตัดสนิใจสวนตวัของผู
ประเมิน (Subjective) แตอยางไรก็ตาม คุณลักษณะและอุปนิสัยสวนบคุคล อยางเชน 
ความรวมมือในการทํางาน ความไววางใจได ความคิดริเริ่ม มนุษยสัมพันธ เปนตน นับวามี
ความสําคัญ เพราะสิ่งเหลานี้มีผลกระทบกระเทือนตอความสําเร็จของงานอยางมาก 
 
 ธงชัย สันตวิงษ (2525 : 210) กลาววา ลักษณะพฤตกิรรมที่มีกรณีจําเพาะที่จะมีการวัด
นั้น มีนักวิชาการกําหนดขึ้นเปนประการตางๆ ที่จะนํามาประเมินพนักงานไดทุกแง และกระทาํได
กับทุกคน คือการวัดในหัวขอตอไปน้ีคือ 

1.  ความสามารถทํางานกับคนอ่ืนได หรือความเขากับคนได 
2.  การจัดองคการ และการวางแผน 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความเชื่อถือได 
5.  ความสามารถในการสื่อความ 
6.  ความสามารถในการปรับตัว 
7.  การเติบโต 
8.  ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต 
9.  คุณภาพงานที่ทํา 
10. ความสามารถในการสอนงาน 
 

 ผุสดี รุมาคม (2538 : 97) ไดมีการสํารวจแบบฟอรมการประเมนิผลงานของบริษัท 50 
แหงของสหรัฐฯ ปรากฏผลวา ปจจัยตางๆ ถูกนํามาใชแบงตามสัดสวนไดดังนี้ 

1.  ปริมาณงาน (Quality of work)   44 ครั้ง 
2.  ความรวมมือ (Cooperation)   36 ครั้ง 
3.  ความไววางใจ (Dependability)   35 ครั้ง 
4.  คุณภาพของงาน (Quality of work)  31 ครั้ง 
5.  ความคิดริเริ่ม (Initiative)   27 ครั้ง 
6.  ความฉลาดไหวพริบ (Intelligence)  17 ครั้ง 
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7.  การมาทํางานสม่ําเสมอ (Attention)  14 ครั้ง 
8.  การทํางานโดยไมผิดพลาด (Accuracy)  14 ครั้ง 
9.  ความขยันหม่ันเพียร (Industry)    14 ครั้ง 
10. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 14 ครั้ง 
11. ความรูสึกทัศนคติตองาน (Attitude)   14 ครั้ง 
12. บุคลิกลักษณะ (Personality)    13 ครั้ง 
13. ดุลยพินิจ (Judgment)     12 ครั้ง 
14. การตรงตอเวลา (Punctuality)    12 ครั้ง 
15. ความสามารถในการนําไปใช (Adoption)   10 ครั้ง 
 

  จากการรวบรวมแนวคิด  และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล ความพึง
พอใจในการทํางาน  การรักษาบุคลากร และประสทิธิภาพในการทํางาน  สามารถสรุปไดวา  
ปจจัยสวนบุคคล  และความพึงพอใจในการทํางานตางก็เปนปจจัยที่ความสัมพันธกับการรักษา
บุคลากร  และประสิทธิภาพในการทํางาน  โดยปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการรักษาบุคลากร 
ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และระดับการศึกษา สําหรับปจจัยสวนบุคคลในเรื่อง  
สถาบันการศกึษา สาขาวชิา(วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร) อายุงาน และตําแหนงงาน ตลอดจน
สถานการณจางงาน  ยังไมมีการศึกษาบคุคลกลุมน้ี   สวนความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอ
การรักษาบุคลากร  และประสิทธิภาพในการทํางาน  ไดแก  นโยบายและการบริหารงาน  
ลักษณะงาน  ความกาวหนาในงาน  ความมั่นคงในงาน  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  คาตอบแทนและสวัสดิการ  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
และความมีอิสระในการทํางาน   

 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารเสนเทศ และประสิทธภิาพในการทํางาน  พรอมทั้งคนหาตัวแปรพยากรณที่
สามารถทํานายระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตวัแปรในการ
พยากรณประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนําผลการวิจัย
ไปใชในการแกไขปรับปรุงปจจัยที่สงผลใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมพึงพอใจในการ
ทํางาน  และเปนแนวทางในการวางแผนรักษาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 
2.4 ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานและการรักษาบุคลากร 
 
วิชัย อุตสาหจติ (2549) ไดกลาวถึงในเอกสารประกอบการบรรยาย เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
และพฤติกรรมมนุษย เรื่องทฤษฏีในการจูงใจตางๆ ในที่นี้จะกลาวถงึทฤษฏกีารจูงใจที่ 
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เกี่ยวกับความตองการที่สําคัญเพียง 4 ทฤษฏี โดยทฤษฏเีหลานี้ตางพยายามระบุประเภทความ
ตองการของมนุษย และศึกษาวาเงื่อนไขอยางไรที่ความตองการแตละประเภทจะกอใหเกิดการจูง
ใจขึ้นแกบุคคลเพื่อใหปฏิบตัิงานไดบรรลเุปาหมาย ความตองการทางกายก็ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดี 
เปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง ดังรายละเอียดในแตละทฤษฏี
ความตองการ ดังนี้ 
 

 2.4.1 ทฤษฏีการจูงใจที่เนนเร่ืองความตองการ (Need theories of work 
motivation) 
 

                    2.4.1.1 ทฤษฏีลําดับความตองการของMaslow (1970:35-58)  

( Maslow’s Hierarchy of Needs) เปนทฤษฏีการจูงใจของมนุษย ซึ่งเสนอโดย
นักจิตวิทยาชือ่ อับบราฮิม มาสโลว ซึ่งไดจัดลําดับความตองการของ มนุษยจากขั้นต่ําถึงขั้นสงู
รวม 5 ระดับ ไดแก  
   1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) ซึ่ง
เปนความตองการขั้นต่ําเพื่อการอยูรอดของบุคคล เชน ความตองการเรื่องอาหาร น้ํา ออกซิเจน 
เปนตน มีปจจัยขององคกรที่สามารถตอบสนองความตองการระดับน้ีก็คือ การใหเงินเดือนขั้น
ต่ําสุดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมทัง้เง่ือนไขของการทํางานที่เคารพศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย
ของพนักงาน 

 2) ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) ไดแก 
ความตองการมั่นคง ความปลอดภัย เสรีภาพที่ปลอดจากการคุกคามใดๆ เปนตน องคการ
สามารถสรางเง่ือนไขเพ่ือตอบสนองความตองการขั้นที่ 2 นี้ โดยจัดเง่ือนไขที่ปลอดภัยในที่ทํางาน 
มีความยุตธิรรม สรางความมั่นคงในงาน ใหความสะดวกสบายในการทํางาน จัดใหมีระบบประกัน
สวัสดิการสังคมและเงิน ตอบแทนหลังออกจากงาน มีคาจางตอบแทนที่สูงกวาเพือ่ความอยูรอด
พ้ืนฐานของการดํารงชีวิต การใหเสรีภาพในการรวมตวัเปนสหภาพ เปนตน 

 
3) ความตองการเปนสมาชิกของสังคม (Belonging Needs) ซึ่ง

ประกอบดวย ความตองการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ตองการความรัก ความผูกพัน ความเปน
เพ่ือนและมิตรภาพ องคการสามารถตอบสนองความตองการระดับน้ีดวยการเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดพบปะสังสรรคทางสังคมระหวางทํางาน ใชวธิีนิเทศงานดวยการแนะนําชวยเหลอืฉันทมิตร ให
โอกาสสมาชิกไดทํางานแบบทีมและพัฒนาสรางความเปนเพื่อนใหมขึ้นในที่ทํางาน 
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   4) ความตองการที่จะไดรับการยกยองนับถือ (Esteem Needs) 
เปนความตองการระดับที่ 4 ที่เกี่ยวกบัการนับถือตนเองและการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  
เปนความตองการความสําเร็จ ความมีเกียรติศักดิศ์รี ความยอมรับในความมีชื่อเสียง เปนตน 
องคการสามารถทํากิจกรรมไดหลายอยางที่แสดงการตอบสนองความตองการระดับนี้ เชน การจัด
งานเลี้ยงเปนรางวัลฉลองความสําเร็จครัง้สําคัญ การใหเงินโบนัส แมเปนจํานวนเล็กนอยก็ตาม 
การใหการยอมรับคําแนะนาํเพื่อปรับปรุงงานจากพนักงาน การมอบรางวัลเปนโล หรือสิ่งของเพ่ือ
แสดงการใหเกียรติหรือยอมรับ การกลาวยกยองถึงผลงานดีเดนของพนักงานในโอกาสตางๆ การ
ประกาศรายชือ่ผูมีผลงานดีเดนในฐานะเปน “บุคคลดีเดนประจําเดือนของบริษัท” การใหสิทธิ
พิเศษที่แสดงถึงการไดรับเกียรติยกยองในความสําเร็จ เปนตน 

5) ความตองการสําเร็จที่ไดทําดังใจปรารถนา   (Self-
Actualization) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยที่เกิดขึน้หลังจากความตองการขั้น
อ่ืนๆที่กลาวมาแลวไดรับการสนองอยางครบถวน เปนความตองการทีมี่คุณคาสูงสุดของความเปน
มนุษยที่มีความสมบูรณแหงตน (Self-Fulfillment) ไดทําและไดสําเร็จในทุกอยางที่ตน
ใฝฝนและปรารถนา ไดใชความสามารถและพัฒนา ศักยภาพของตนไดถึงขีดสูงสุด ดังนั้น
บุคลากรที่อยูในระดับน้ี จึงถือไดวาเปนทรัพยากรทรงคณุคาสูงสุดขององคการซึ่งหาไดยากยิ่ง 

 
                     จากทฤษฎขีอง Maslow ปจจัยที่เปนความตองการระดับลาง เชน 
ความตองการทางรางกายก็ดีหรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) ในขณะทีค่วามตองการระดับสูง เชน ความตองการ
ไดรับการยกยองนับถือ หรือความตองการความสําเรจ็ดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเปนสิ่งจูงใจ
จากภายใน (Intrinsic motivation)  Maslow เชื่อวา มนุษยจะตองไดรับการ
ตอบสนองขั้นพ้ืนฐาน คือความตองการทางรางกายกอนจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นตอไป คือ
ดานความมั่นคงปลอดภัย และความตองการทางสังคมตามลําดับ 
 
                     เม่ือไรก็ตามที่ความตองการเหลานี้ยังไมไดรับการตอบสนอง ก็จะเปน
พลังที่สงผลกระทบตอความคิดและพฤตกิรรมของบุคคลนั้น แตถาความตองการระดับใดไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการระดับนั้นจะไมเปนแรงจูงใจอีกโดยผูนั้นจะแสวงหาความตองการ
ระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ ยกเวนความตองการขั้นสูงสุด คือ ความตองการความสําเร็จดังใจ
ปรารถนา ที่ยงัเปนแรงจูงใจอยูเสมอแมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความตองการขั้นน้ีแลวก็
ตาม และผลวจัิยชี้วา มนุษยแตละคนมีระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจตางกัน ทั้งนี้มิใชทุกคนที่
สามารถตอบสนองความตองการในระดับสูงจากการทํางาน อยางไรก็ตาม จุดออนที่นักวิจัย
วิจารณมากเกี่ยวกับทฤษฎนีี้ก็คือ ขาดความถูกตองแนนอน เรื่องความตองการและการจัด 
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ตามลําดับของการเปนตัวจูงใจ โดยนักวิจัยระยะหลังพบวา ไมสามารถยืนยันไดวาแนวคิดของ
มาสโลวถูกตองที่ระบุวา ความตองการของมนุษยมีเพียง 5 ระดับ และเปนแรงจูงใจที่ตองเกิดขึน้
ตามลําดับขั้นเทานั้น อยางไรก็ดีทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวยังมีประโยชนและถูกนําไปใชอยาง
กวางขวางในหลายวงการ 
 

  2.4.1.2 ทฤษฎีความตองการของ McClelland (1962:99-122)  
(McClelland’s Theory of needs) 
                      McClelland  นักจิตวิทยาชื่อดังไดใชเวลานับสิบปเพ่ือศึกษาโครงสราง
ความตองการของมนุษยที่เกี่ยวกับเรื่องการจูงใจ ตามทฤษฎีของ McClelland  ถือวาความ
ตองการ (need) สะทอนมาจากคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นเคยมีประสบการณจากการ
เลี้ยงดูมาตั้งแตเยาววัย ทฤษฎีนี้ตางจากทฤษฎีของ Maslow  และ Alderfer ตรงที่ไมเนน
ความตองการในลักษณะตาม ลําดับขั้น แตเชื่อวาพฤตกิรรมแตละอยางเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
ความตองการกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ภายใตสถานการณหนึ่งก็จะมีความตองการอยางหนึ่ง ซึ่ง
สงผลใหเกิดแรงจูงใจในกรณีเฉพาะสําหรับบุคคลนั้น McClelland ไดเสนอความตองการ 3 
ประการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมองคการไดแก ความตองการความสําเรจ็ ความตองการความรักใคร
ผูกพัน และความตองการอํานาจ 

    1)ความตองการความสําเร็จ (need for Achievement เขียน
ยอวา nAch) 
                      ผูที่มีความตองการความสําเร็จสูง (nAch person) จะมี
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเลือกทาํงานที่มีลักษณะทาทายใหบังเกิดผลดี เปนบุคคลที่มี
คุณลักษณะเฉพาะตวัดังนี้ ชอบสถานการณที่ทําใหตนมีโอกาสไดรับผิดชอบตอผลงานที่ออกมา
โดยตรง จึงไมชอบงานที่สถานการณเอ้ือใหเกิดความสําเร็จไดโดยบังเอิญ เพราะถือวาทําใหตน
พลาดโอกาสที่จะเรียนรูตอการสรางความสําเร็จดวยตนเอง ชอบตั้งเปาหมายการทํางานในระดับที่
ยากปานกลาง มีความเสี่ยงแตอยูในวิสัยคาดวาจะสําเร็จได ทั้งนี้เพราะเห็นวาความสําเร็จที่มาจาก
เปาหมายงายๆไมมีประโยชนอะไร ขณะเดียวกันถากําหนดเปาหมายยากเกินไปก็อาจพบ
ความสําเร็จไดนอยมาก ความเสี่ยงตอความสําเร็จจึงเปนเครื่องจูงใจสําหรับผูมีความตองการ
ความสําเร็จสงู (nAch person) ตองการไดขอมูลปอนกลับจากการทํางานของตน ทั้งนี้เพราะ
ตองการใชขอมูลปอนกลับทีไ่ดเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธที่จะใหบรรลุเปาหมายเพื่อประกัน
ความสําเร็จในคราวตอไป รวมทั้งเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จอีกดวย ผูที่มีความตองการ
ความสําเร็จสงูจะมุงแขงขันกับตนเองและผูอ่ืนเพื่อใหไดผลงานดีขึ้น สนใจตอการริเริ่มเปาหมายที่
แปลกใหมและเปนเปาหมายระยะยาว โดยการกระทําดงักลาวมิไดมุงหมายที่จะเอาใจใครหรือทํา
ใหใครเสียหาย แตที่ทําก็เพ่ือมุงตอบสนองแรงจูงใจภายในของตน ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ผูที่มี
ความตองการความสําเร็จสงูตามทฤษฎีนี้เปนตวัอยางของผูมีความตองการที่ไดทําใน สิ่งที่ตน 
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ปรารถนา (Self-actualization) และผูที่มีความตองการงอกงาม (Growth needs) 
ในทฤษฎีของ Maslow  และAlderfer  ตามลําดับ 
                                  2) ความตองการความรักใครผูกพัน (Need for 
Affiliation เขียนยอวา nAff) ผูที่มีความตองการดานความรักใครผูกพันสูง (nAff 
person) เปนผูที่มีความปรารถนาอยางแรงกลาในการสราง และรักษามิตรภาพ ยึดม่ันตอ
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลาวคือ เปนคนที่รักใครผูกพันตอผูอ่ืน และตองการไดผลตอบแทน
ทํานองเดียวกนัจากผูอ่ืน เปนผูมีความสามารถพิเศษในการสรางเครือขายกับผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว 
เกงในการติดตอสื่อสารดวยรูปแบบวิธีการตางๆ เปนคนที่ชอบหลกีเลี่ยง ความขัดแยงและแขงขัน
กับผูอ่ืน บางครั้งชอบผูกพนัตนเองกับความตองการของผูอ่ืน ผูมีความตองการดานความรักใคร
ผูกพัน ตามทฤษฎีนี้จึงตรงกับผูมีความตองการเปนสมาชิกของสังคม (Belonging needs) 
และผูมีความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness needs) ของทฤษฎี Maslow  
และทฤษฎีอีอารจีตามลําดับ 

    3)   ความตองการมีอํานาจ (Need for Power เขียนยอวา nPow) 
ผูที่ตองการมีอํานาจสูง (nPow person) มีความปรารถนาแรงกลาที่จะมีอิทธพิลเหนือผูอ่ืน 
ตองการสรางผลกระทบหรอืสรางความประทับใจตอคนอ่ืน ผูที่ตองการมีอํานาจสูงจะพยายาม
สรางสถานการณหรือสภาวะแวดลอมทางสังคมขึ้น เพ่ือใหตนสามารถใชอิทธิพลควบคุมกํากบั
ผูอ่ืน บางครั้งผูที่ตองการมีอํานาจสูงยอมที่จะอยูในตําแหนงที่เสี่ยงอันตรายสูง ผูกพันกับการมี
เกียรตศิักดิ์ศรขีองตน อยางไรก็ตามความตองการอํานาจสูงเปนเรื่องที่มีความซับซอน ดวยเหตุที่
อํานาจสามารถใชเพ่ือวตัถปุระสงคที่แตกตางกัน กลาวคือ บางคนตองการมีอํานาจเพื่อใชเปน
เครื่องมือแสวงหาประโยชนสวนตวั ในขณะที่บางคนตองการมีอํานาจเพื่อจะใชในการใหบริการแก
คนอ่ืน และทําประโยชนแกองคกรไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ความตองการมีอํานาจสูงตามทฤษฎนีี้
คอนขางใกลเคียงกับความตองการไดทําดังใจปรารถนา (Self-actualization) ตาม
ทฤษฎี Maslow มากที่สุด 

 
                     จากทฤษฎีนี ้McClelland คาดวา คนจะเกิดแรงจูงใจเม่ือไดคนพบ
และทํางานทีต่รงกับความตองการของตน กลาวคือ คนที่มีความตองการดานความสําเร็จสูง 
(nAch person) จะเหมาะกับงานดานการตลาดหรือพนักงานขายหรือเปนผูประกอบธุรกิจ
อิสระของตนเอง เน่ืองจากงานเหลานี้ลวนตองการไดขอมูลปอนกลับตองอาศัยความรับผิดชอบ
สวนตวัสูง รวมทั้งเปดโอกาสใหกําหนดเปาหมายของงานไดเอง สวนผูที่มีความตองการความรัก
ใครผูกพันสูง (nAff person) มักมีแรงจูงใจตองานประเภทงานบริการสังคม งานลูกคา
สัมพันธ เน่ืองจากงานเหลานี้จําเปนตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน และประการสุดทาย สําหรับ
ผูที่มีความตองการอํานาจ (nPow person) มีแรงจูงใจสูงที่ตองการมีอิทธิพลและผลกระทบตอ 
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ผูอ่ืน จึงเหมาะสําหรับงานหนังสือพิมพหรืองานดานบริหาร อยางไรก็ตามจากผลงานวิจัยของ 
McClelland พบวา ผูบริหารที่มีประสิทธิผลที่สุด ควรมีความตองการดานความรักใครผูกพัน
อยูในระดับต่ํา มีความตองการดานอํานาจสูง โดยมีความสามารถในการใชอํานาจเพื่อเปาหมาย
ขององคการเปนตน 
 
                     McClelland ระมัดระวังไมดวนสรุปวา ความตองการของบุคคลมี
ความสอดคลองกับพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะความตองการเปนเพียงปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรม โดยปจจัยอ่ืนที่มีสวนสําคัญรวมอยูดวย เชน คานิยม อุปนิสัย และทกัษะของบุคคล 
ตลอดจนปจจัยแวดลอมอ่ืนที่ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้ผูที่มีความตองการดาน
ความสําเร็จสงู (High nAch) ไมจําเปนตองมีแรงจูงใจสูงกวาผูที่มีความตองการดานอ่ืนสูง
เสมอไป ตัวอยางเชน ผูที่มีความตองการดานความรักใครผูกพันสูง (High nAff) อาจมีผลงาน
เหนือกวาผูทีมี่ความตองการดานความสําเร็จสูง (High nAch) เม่ือทํางานแบบทีม ซึ่งยึดเกณฑ
เรื่องมิตรภาพชวยใหเกิดความรวมมือที่ดี เปนตน 
 

  2.4.1.3 ทฤษฎีปจจัยคูของ Herzberg  (1959:9-10) (Herzberg’s 
Two-Factor Theory)  
 

                     บางคนเรียกทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg  ซึ่งเปนทฤษฎีจูงใจเชิง
เน้ือหาทฤษฎหีนึ่งที่มาจากผลงานวิจัยของFederick Herzberg เพ่ือศึกษาถึงปจจัยหรือ
องคประกอบตางๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 
Herzberg ไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมืองพิส
เบอรกของสหรัฐ จํานวนประมาณ 200 คน ในแนวทางการสัมภาษณนั้นเปนการขอรองใหผูถูก
สัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมีความรูสึกดีเปนพิเศษ (Satisfied) และชวงที่รูสึกไมดี
มากๆในการทํางาน (Dissatisfied) จากนั้นจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะหตามหลักวชิาการ 
พบคําตอบทีน่าฉงนใจวาปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพงึพอใจตองาน เปนคนละปจจัยกับปจจัยทีท่ํา
ใหเกิดความไมพอใจตองาน 
 
                  ปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสกึที่ดี หรือเกิดความพึงพอใจตองานนั้น พบวา
สวนมากเปนประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทํา (Job content) สวนปจจัยทีท่ําใหคนเกิด
ความรูสึกที่ไมดีหรือเกิดความไมพึงพอใจตองาน ปรากฏวาสวนใหญเปนประเดน็ที่เกี่ยวกบัสภาพ
ที่อยูลอมรอบงานนั้น (Job context) Herzberg จึงสรุปวา ปจจัยที่กอใหเกิดความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพันธลกัษณะในเนื้องาน โดย Herzberg เรียก
ปจจัยนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivators) ซึ่งประกอบดวย ประเด็นสาํคัญคือ การไดมีความสําเร็จ 
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 (Achievement) การไดรับความยอมรับ (Recognition) ความกาวหนา 
(Advancement) ตัวงานเอง (Work itself) โอกาสเจริญเตบิโตในตําแหนง 
(Possibility of growth) การไดรับผิดชอบ (Responsibillity) สวนปจจัยที่
ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfiers) นั้นจะเกี่ยวกบัสภาพ
สภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่ง Herzberg  เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัย
เพ่ือการคงอยู (Maintenance factors) ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญคอื สถานภาพ 
(Status) สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (Relations with supervisors) 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Peer relations) สัมพันธภาพกับผูใตบังคบับัญชา 
(Relation with subordinates) คุณภาพของการควบคุมบังคับบญัชา (Quality 
of supervision) นโยบายและการบริหารของบริษัท (Company policy and 
administration) ความมั่นคงในงาน (Job security) สภาพการทํางาน (Working 
condition) และคาจาง (Pay) เม่ือเอาประเด็นปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยรวมกัน จึง
เรียกวา ทฤษฎีปจจัยคูหรือทฤษฎีสองปจจัย (Two – Factor Theory) 
 
                     Herzberg  เชื่อวาปจจัยสุขอนามัยเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญยิง่
ของงานที่จะรักษาคนไวในองคการ ในลักษณะที่ทําใหเขาพอที่จะทํางานได กลาวคือ ถาปจจัย
สุขอนามัยไมไดรับการตอบสนองก็จะเปนสาเหตุใหบคุคลเกิดความไมพอใจในงาน แตถึงแมวา
ปจจัยสุขอนามัยจะไดรับการตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกนัมิใหเกิดความไมพึงพอใจ
งานเทานั้น และแมผูบริหารจะพยายามลดสิ่งที่ทําใหบคุคลไมพอใจในการทํางานลงมาจนถึงระดับ
ศูนยและพยายามตอบสนองความตองการเกี่ยวกบัปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็ตามก็เปนเพียง
ปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้นเทานั้น แตจะไมสามารถนําไปสูความพอใจในงาน ดังนั้น
ทฤษฎี Herzberg จึงเสนอวาการใหบคุคลไดทํางานที่มีลักษณะที่ทาทายจึงจะเปนการจูงใจเขา
ใหทํางานอยางแทจริง 
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ตารางที่ 2.1   ตารางแสดงปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจตามทฤษฎ ีHerzberg  
ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพ่ือการคงอยู 
(ลักษณะนอกเนื้องาน ตัวจูงใจภายนอก) 

ปจจัยจูงใจ 
(ลักษณะในเนือ้งาน ตัวจูงใจภายใน) 

สถานภาพ 
นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
คุณภาพการควบคุมบังคับบญัชา 
สัมพันธภาพกับผูควบคุมบังคับบญัชา 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
สัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา 
ความมั่นคงในงาน 
สภาพการทํางาน 
คาจาง 

ความสําเร็จ 
การไดรับการยอมรับ 
ความกาวหนา 
ตัวงานเอง 
ความเปนไปไดที่จะเจริญเตบิโต 
ความรับผิดชอบ 

 
                    จากทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลว จะพบวามีเน้ือหา
สาระสําคัญสวนใหญทีค่ลายคลึงกัน จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทานั้น โดยแตละ
ทฤษฎีก็ยังคงมีการศึกษาวจัิยเพ่ิมเติมอยูตอไปไมจบสิน้ ดังนั้นในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธผิล
จึงตองรูจักประยุกตประเด็นการจูงใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกบั
ผูใตบังคับบญัชาไดอยางเหมาะสม แตมิไดหมายความวาทุกประเด็นดังกลาวจะสามารถใชไดกับ
ทุกคน เพียงแตมีความเปนไปไดสูงเทานัน้ 
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ตารางที่ 2.2 เปรีบเทียบทฤษฎีจูงใจของ Maslow , McClelland และ  Herzberg 
ทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎีของ McClelland  ทฤษฎีของ Herzberg 
 
การไดสําเร็จดังใจ 
(Self-
actualization) 
 
 
ความตองการยกยอง 
(Self-esteem) 
 
 
 
 
ความตองการทางสังคม 
(Social) 
 
 
 
ความตองการความปลอดภัย 
(Safety) 
 
 
 
ความตองการทางรางกาย 
(Physiological) 

 
ความตองการความสําเร็จ 
(Need for 
achievement) 
 
 
ความตองการอํานาจ 
(Need for power) 
 
 
 
 
ความตองการความรักใครผูกพัน 
(Need for 
affiliation) 

(ปจจัยจูงใจ , Motivator 
factor) 
ความสําเร็จ (Achievement) 
เน้ืองานเอง (Work 
content) 
ความกาวหนา (Growth) 
 
การไดรับการยอมรับ
(Recognition) 
สถานภาพ (Status) 
การเจริญในตําแหนง 
(Advancement) 
 
(ปจจัยสุขอนามัย , Hygiene 
factor) 
สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
(Interpersonal 
relation) 
คุณภาพการควบคุมบังคับบัญชา 
(Supervision) 
นโยบายของบรษัิท 
(Company policies) 
ความมั่นคงในงาน 
(Job security) 
สภาพการทํางาน 
(Working 
conditions) 
เงินเดือน (Salary) 
คาจาง (Wages) 

ที่มา : Frunzi and Savini, 1997:148 (อางใน วิชัย อุตสาหจิต, 2549)  
2.4.2  ทฤษฎีการจูงใจที่เนนกระบวนการ (Process Theories of Work 
Motivation) 

                   จากทฤษฎีการจูงใจที่เนนเรื่องความตองการทั้งสามดังกลาวแลว ทําใหเราทราบ
วา มนุษยตองการอะไรเพื่อเปนเครื่องจูงใจในการทํางาน ตอไปน้ีจะกลาวถึงทฤษฎกีารจูงใจอีก
กลุมที่เนนเรื่องกระบวนการ เพ่ือจะชวยใหเราไดทราบวาแรงจูงใจของมนุษยเกิดขึ้นไดอยางไร  
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โดยจะเลือกศกึษาทฤษฎีกลุมน้ีเปนตวัอยาง จํานวน 2 ทฤษฎีไดแก ทฤษฎีความคาดหวัง 
(Expectancy Theory) และทฤษฏคีวามเสมอภาค (Equity Theory)   
 
                   2.4.2.1. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
                   เปนทฤษฎทีี่มีมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการจูงใจครอบคลุมกวางขวางทั้ง
สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวกับการทํางานทั้งหมด โดยสาระทฤษฎีนี้เชื่อวา แรงจูงใจของมนุษยจะ
เกิดขึ้นถาตนสามารถคาดหวังไดวาเมื่อทํางานสําเร็จแลว ก็จะไดรบัสิ่งที่ตองการไดจากงานนั้น 
ทฤษฎีความคาดหวังเห็นวาคนเรายอมมีเหตุผลที่จะคิดวาตนตองทําอะไรบางจึงควรไดรับรางวลั
ผลตอบแทน และรางวลัผลตอบแทนตองมากเทาไรจึงลงมือทํางานนั้น อยางไรก็ดีทฤษฎีนี้มิได
มองแควา คนทํางานคิดอะไร แตยังพยายามเชื่อมความคิดดังกลาวเขากับพื้นฐานแวดลอมอ่ืนของ
องคการ ซึ่งรวมแลวมีอิทธพิลตอการทํางาน 
                   ทฤษฎีความคาดหวังมีอยูหลายฉบบั (Versions) ที่นักทฤษฎีแตละคนนําเสนอ
โดยมีสาระที่ตางกันเล็กนอยแตฉบบัที่รูจักยอมรับกันมากเปนของVroom (1964 :64-66) ที่เห็น
พองวาแรงจูงใจเปนผลทีเ่กดิมาจากความเชื่อ 3 ประการของมนุษย ไดแก 

1) เรื่องความคาดหวัง (Expectancy) เปนความเชือ่ที่วา ‘ความ
พยายามอยูที่ไหนความสําเร็จยอมอยูที่นั้น’ คนที่เชื่อเชนน้ีจึงเห็นวาเมื่อไรที่ตนตั้งใจทํางานยอมมี
ผลงานเกิดขึ้นแนนอน 

2) ความเปนเครื่องมือหรือตัวการ (Instrumentality) เปนความเชื่อ
วาผลงานที่เกดิขึ้นจากการใชความพยายามดังกลาวจะเปนเครื่องมือหรือตัวการทีท่ําใหตนไดรบั
รางวัลตอบแทน 

3) ความมีคุณคาที่คูควร (Valence) เปนความเชื่อทีว่ารางวัลตอบแทนที่
ไดรับดังกลาวจะตองมีมูลคาราคาหรือคุณคาที่เหมาะสมหรือมีความหมายกับตน 
                   ในบางครั้งคนเชื่อวา ถาตนใชความพยายามสูงแลวกจ็ะตองประสบความสําเร็จสงู
ตามไปดวย แตในบางกรณแีมจะใชความพยายามเพียงเล็กนอยก็อาจจะสงผลกระทบตามมาอยาง
มากมาย เชนการที่พนักงานเกิดเลินเลอติดตั้งชิ้นสวนเล็กๆลงในอุปกรณสําคัญทีต่องการความ
ละเอียดสูง ผิดพลาด เพราะเหตุทีต่ั้งความคาดหวังต่ํา (Low expectancy) หรือเง่ือนไขการ
ทํางานเชนน้ีไมจูงใจใหเกิดการใชความพยายามมากขึ้น หรือแมวาพนักงานจะทํางานหนักและมี
ผลงานอยูในระดับสูงก็ตาม แตถาผลตอบแทนหรือรางวัลที่ไดรับจากกรณีดังกลาวไมเหมาะสม ก็
จะทําใหแรงจูงใจของพนักงานผูนั้นลดต่ําลง ดวยเหตทุีว่าผลงานทีท่าํไมสามารถทําหนาที่เปน
เครื่องมือ (Instrumental) ใหไดรับรางวัลตามคาดหวัง มีกรณีตัวอยาง เชน พนักงานที่มี
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของบริษัทแลว แมจะเปนคนมีผลงานดีมากอนแตแรงจูงใจตองานดังกลาวก็
อาจลดลงไดเชนกัน สุดทายถึงแมพนักงานเชื่อวาการทํางานหนักของตนทําใหไดผลงานที่ดี ซึ่งจะ 
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สงผลใหไดรับรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานกต็าม พนักงานผูนั้นก็อาจมีแรงจูงใจต่ําลงถา
รางวัลที่ไดรบัขาดความมีคณุคาที่คูควร (Valence) กับตน ตวัอยางเชน การมอบรางวัลเงินสด 
1,000 บาท ใหมหาเศรษฐพัีนลานยอมไมมีคุณคาอะไร แตถามอบเงินจํานวนเดียวกันเปนรางวลั
ตอบแทนกรรมกรหาเชากินค่ํา ก็จะมีคุณคาและความหมายมหาศาล เปนตน ทฤษฎีความ
คาดหวังจึงสามารถสรุปเปนภาพรวมไดวา “ แรงจูงใจเปนผลคูณที่เกดิขึ้นจากตัวแปรที่เปนความ
เชื่อสามประการ ไดแก ความคาดหวัง (Expectancy) ความเปนเครื่องมือ 
(Instrumentality) และความมีคุณคาที่คูควรของรางวัล (Valence) นอกจากนี้ทฤษฎยีัง
ยอมรับวามีปจจัยอ่ืนนอกจากแรงจูงใจที่สามารถมีอิทธิพลตอผลงาน (Job Performance) ที่
ออกมา”  
                     
ตารางภาพที่ 2.2 กรอบความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง 
  
 

 
ที่มา : Greenberg & Baron 1997:160 ( อางใน วิชัย อุตสาหจิต , 2549)    
 
   จากภาพอธิบายไดวา ถาตวัแปรทั้งสาม คือ ความคาดหวัง ความเปน
เครื่องมือและความมีคุณคาคูควรของรางวัลตางมีคาสูง ดังนั้นผลคูณที่ไดออกมาคือ แรงจูงใจก็จะ
มีคาสูงตามไปดวย แตในกรณีที่มีตัวแปรใดตัวแปรหนึง่ดังกลาวมีคาเปนศูนย ดังนั้นผลคูณของตวั
แปรทั้งสามทีไ่ด ก็ยอมมีคาศูนยไปดวย ซึ่งหมายความวากรณีนี้แรงจูงใจที่ไดมีคาต่ําเปนศูนย 
ยกตัวอยางเชน แมพนักงานจะเชื่อวาการใชความพยายามของตนสูงจะไดผลงานออกมาดี ซึ่ง 

ความพยายาม 

การทํางาน 

รางวัล 

ความคาดหวัง 

ความเปนเครื่องมือ 

แรงจูงใจ 

คุณคาของรางวัล 

ทักษะและความสามารถ 

ผลงาน 

รับรูบทบาท/มีโอกาส 
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สงผลใหไดรางวัลตอบแทนดีดวย แตถารางวัลตอบแทนที่ไดรับจริงไมมีคุณคาเหมาะสมคูควรกบั
ผลงานหรือที่พนักงานเชื่อวาควรไดรับแลวระดับแรงจูงใจของพนักงานอาจต่ําลงจนเปนศูนยก็ได 
 
                       อยางไรก็ตามจากภาพดังกลาว แมวาแรงจูงใจจะมีความสําคัญตอผลงาน 
(Job Performance) ที่ออกมาก็ตาม แตทฤษฎีความคาดหวังยอมรับวายังมีปจจัยอ่ืนที่มี
ความสําคัญไมนอยตอผลงานเชนกัน ไดแก 

    - ทักษะและความสามารถของพนักงาน (Skills and 
abilities of employees) ซึ่งเปนความจรงิวาแตละคนจะเหมาะสมกับงานไม
เหมือนกันเพราะมีความแตกตางกันทางดานทักษะและความสามารถ จึงเกิดหลักการทางบริหาร
วา “Put the right man on the right job” หรือ “จัดคนใหตรงกับงาน” ซึ่งจะ
เห็นไดงายจากการคัดนักกีฬา เชน นักบาสเกตบอลตองสูงคลองแคลวแข็งแรงแตนักยิมนาสติก 
ไมสูง แตคลองแคลว แข็งแรงทรงตัวดี เปนตน 

  -  การรับรูบทบาทของตนเอง (Role Perceptions) ทฤษฎคีวาม
คาดหวังเห็นวาพนักงาน มีความรูความเขาใจตองานทีร่ับผิดชอบไดดี จะทําใหผลงานดีไปดวย 
กลาวคือความเขาใจบทบาทหนาที่ในงานของพนักงานตองตรงกับบทบาทหนาที่ซึ่งกําหนดโดย
งาน ดังนั้นการไมเขาใจหนาที่ที่แทจริงเปนปญหาพฤตกิรรมองคการอยางหนึ่งที่ทําใหพนักงานมี
แรงจูงใจถดถอยลงและองคการไดผลงานที่ไมดีดวยเชนกัน 

 
  - การไดรับโอกาสในการทํางาน (Opportunities to 

perform job) แมวาพนักงานจะมีความรูความสามารถสูง ตั้งใจที่จะทํางาน แตถาไมมีโอกาส
ไดใชความสามารถ เชน ถูกกําหนดใหอยูในงานที่ไมตรงกับความสามารถที่มีถกูกีดกันไมใหมี
โอกาสแสดงความสามารถเพราะเหตุจากการเมืองภายใน ถูกใหรับผดิชอบงานสําคัญโดยไมให
ทรัพยากรสนบัสนุนการทํางาน เปนตน เหลานี้ลวนเปนเรื่องของโอกาส ซึ่งมีสวนกระทบตอ
ผลงานและกําลังใจของพนักงานทั้งสิ้น 

 
                   จึงสามารถสรุปเปนประเดน็สําคัญในที่นีไ้ดวา ทฤษฎีความคาดหวงัถือวาแรงจูงใจ
เปนเพียงปจจัยหนึ่งที่กระทบตอผลงาน แตเม่ือแรงจูงใจรวมกับปจจัยอ่ืน เชน ทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน ความสามารถเขาใจตอบทบาทหนาที่รับผดิชอบของพนักงานและการ
ไดรับโอกาสดีที่เหมาะสมแลว เชื่อไดวาผลงานของพนักงานยอมดีตามไปดวย  
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2.4.2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

    
   ทฤษฎีความเสมอภาค  ลักษณะของทฤษฎีความเสมอภาค  (Equity 
Theory)  ความแนวทาง Adam equity (Paul & Abraham, 1971 อางใน ฉัฐภูมิ 
วัฒนศิริพงศ , 2537 : 31-34)  คือ  พนักงานจะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพยายาม
ของพวกเขากบัรางวัลผลตอบแทนที่ไดรับ  ซึ่งพนักงานคนอื่นๆ ทีท่ํางานในสภาพการทํางานที่
คลายคลึงกัน  ความเสมอภาคจะเกิดขึ้นเม่ือพนักงานไดรับรูวา ความพยายามของพวกเขา  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรางวัลผลตอบแทนที่ไดรับ  มีสัดสวนเทาเทียมกันกับของพนักงานคนอื่นๆ ความ
ไมเสมอภาคจะเกิดขึ้นทันท ี ถาสัดสวนทีน่ํามาเปรียบเทียบกันน้ีไมเทาเทียมกัน   มีบุคคลบางคน
ที่มีความพยายาม   เม่ือเปรียบเทยีบกบัรางวัลผลตอบแทนที่ไดรับมากกวาหรือนอยกวาคนอื่นๆ  
ดัง 
 
ตารางภาพที่ 2.3  แสดงใหเห็นถึงทฤษฎีความเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    Input (IP) =   สิ่งที่เขาใหกับองคการ 
   Output (OP) =   ผลที่ไดรับ 
   Reference Input (RIP)=   สิ่งที่บุคคลที่อางอิงใหกับองคการ 
   Reference Output (ROP)=   สิ่งที่บุคคลที่อางถึงไดรับจาก
องคการ 
  

บุคคลพรอมดวยสิ่งที่
ตนใหกับองคการ (IP)  
และผลที่ไดรับ  
(OP) 

เปรียบเทียบ 
IP/OP 
ของตนกับ 
คนอื่นๆ 

อางถึงบุคคลอื่นๆ 
ในดาน  OP 
และ   IP 

การรับรู 

     เสมอภาค  (IP/OP)  =  RIP/ROP 
    ไมเสมอภาค เพราะจายต่ํากวา IP/OP)> RIP/ROP 
    ไมเสมอภาค เพราะจายสูงกวา(IP/OP)< IP/ROP 
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ที่มา  : จาก  พฤติกรรมในองคการ.  หนา 89.  โดย ปนัดดา  อินทรพรหม,  2529. (อางใน 
ฉัฐภูมิ วัฒนศริิพงศ , 2537 : 31-34) 
  การรับรูในดานความไมเสมอภาค  กอใหเกิดความตึงเครียดและเกิดแรงผลักดัน
ที่สงใหเกิดความเสมอภาค  หากความไมเสมอภาคมีมากยิ่งขึ้นแลว  แรงผลักดันก็ยิ่งมีมากขึ้น  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหลงที่มาและความมากนอยของความไมเสมอภาค  ซึ่งจะมีผลใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติ  ตวัอยางเชน  บุคคลพยายามที่เพ่ิมหรือลดผลงานของเขา  ถาเขาทราบวาผลตอบแทนที่
เขาไดรับมีคาต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบุคคลอื่นๆ แลว  เขาอาจเพิ่มหรือลดสิ่ง
ที่เขาใหกบัองคการ  โดยการเพิ่มหรือลดความพยายามของเขา  ถาหากการเลือกในการปฏิบตัิ
เหลานี้เปนไปไมได  บุคคลจะพยายามหนีจากสภาพการทํางาน  เพ่ือที่วาการรับรูของพวกเขาจะ
ไมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  และทางเลือกในการปฏิบัตทิีรุ่นแรงมากที่สุด คือ  การลาออกจากงาน 
 
  การวิจัยทางดานทฤษฎคีวามเสมอภาคสวนใหญจะเกีย่วกับการจายเงินเดือน  
โดยมองผลที่ไดรับ  (Paul & Abraham, 1971)  ความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
พิจารณาผลที่ไดรับคือ  ขอจํากัดของทฤษฎีในการพิจารณาสถานการณการทํางาน  นอกจากนี้ใน
การทบทวนผลการวิจัยตางๆ  พบวาบคุคลที่อางถึงนัน้  ยังไมสามารถทราบไดชดัเจนวา ควรจะ
อางอิงถึงบุคคลในองคการเดียวกันหรือบคุคลทีท่ํางานในอาชีพเดียวกันหรือระยะเวลาที่แตกตาง
กัน แตนอกเหนือจากขอจํากัดเหลานี้แลว  ทฤษฎีความเสมอภาคไดชี้ใหเห็นถึงโมเดล  ซึ่งจะชวย
อธิบายและคาดคะเนทัศนคติของพนักงานที่มีตอรางวลัและผลตอบแทนที่ไดรับ  ทฤษฎีนี้ยังได
เนนถึง  ความสําคัญของการเปรียบเทียบในสถานการณการทํางาน  ผลจากการเปรียบเทียบจะ
ชวยใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใหรางวัลผลตอบแทน  ทั้งนี้เพ่ือลดปญหาการขาดขวัญกําลังใจ
และอัตราการลาออกจากงาน 
  
  ดังนั้นแนวการปฏิบัติจากทฤษฎีความเสมอภาคนี้ก็คือ  ผูบริหารควรพิจารณาถึง
กลุมบุคคลอางอิง  ผลที่ตองการไดรับจากองคการ  ตลอดจนความสามารถและความพยายามของ
ผูใตบังคับบญัชา  ทฤษฎีการจูงใจแตละทฤษฎีมุงใหผูบริหารใชความพยายามในการวิเคราะห
ความตองการของบุคคล  การคาดหวังและเปาหมาย  ทฤษฎีความเสมอภาคเปนอีกหนทางหนึ่งที่
ลดสภาพไรความสุข  ผลการปฏิบัติงานไมดี  อัตราการเขาออกจากงานสูงและการขาดงานบอยๆ
  
   
  จากการทบทวนงานวิจัย บทความ แนวคิดและทฤษฏตีางๆที่เกี่ยวของกับความ
พึงพอใจในการทํางาน การรักษาบุคลากร ตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางานที่ไดกลาวมา
ขางตน  ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการรักษาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธภิาพ 
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ในการทํางาน และแนวทางในการแกไขปรับปรุงและปรบัใช ปจจัยตางๆเหลานั้นใหเขากับสภาพ
ขององคกร เพ่ือลดอัตราการเขาออกจากงาน สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และเพิ่มความพึง
พอใจในการทํางานใหมากขึ้นและผลักดันใหองคกรมีความสมดุลระหวางการทํางานที่มีความสุข
และผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคนและความมั่นคงของ
องคกรในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          บทที่  3 
 
               ระเบียบวธีิการวิจัย 
 
 ในการวิจัยเรือ่ง  ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ :  
กรณีศึกษาบรษิัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  มุงศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานรวมทั้ง
ศึกษาความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคลกบัความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธภิาพในการทํางานของ บริษัท ตลาด ดอท คอม  จํากัด  
โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตและวิธีการวจัิยไวดังนี้ 
 
3.1  ขอบเขตและวิธีการวจิัย 
 
 การวิจัยในครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา  (Descriptive Research)  ซึ่งเปน
การวิจัยเพ่ือคนหาความจริงในเรื่องตางๆ  จากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน  (นิศรารัตน  ศิลปเดช. 
2542 : 20) โดยเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Surveyor Exploratory Study) 
เพ่ือใหทราบปญหา  และนํามาใชแกปญหาในสภาพปจจุบัน  (นิภา  ศรีไพโรจน, 2527 : 26-34) 
ประกอบกับในการวิจัยครั้งน้ีไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย 
 
3.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา 
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด   ในครั้งนี้  ไดกําหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คอื บุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรดานอ่ืนๆ ที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด   ซึ่งมีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 35 คน 
 
3.3  ตัวแปรในการวิจัย 
 
 ตัวแปรสําหรับการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้ 
 
 3.3.1  ตัวแปรอิสระ  ประกอบดวย 2 ปจจัย ดังนี้ 
   
  3.3.1.1  ปจจัยสวนบคุคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถาบันการศกึษา สาขาวชิา  สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนงงาน  สถานการณจางงาน 
   
  3.3.1.2  ความพึงพอใจในการทํางาน  ประกอบดวย นโยบายและการบริหารงาน  
บริษัทและงานที่ทํา  คาจางและเงินเดือน สวัสดิการ  ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ความมัน่คงในงาน โอกาสความกาวหนาในการทํางาน  ความ
อิสระในการทาํงาน  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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 3.3.2  ตัวแปรตาม คือ ระยะเวลาในการกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งวัด
จากระยะเวลาในการปฏิบตังิานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดผานการคัดเลือกเขา
มาทํางานในบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด และประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งวัดจากเกรดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในป 2549  โดยจะมีเกณฑการกําหนดประสิทธิภาพใน
การทํางาน ในการประมวลผลขอมูล SPSS ดังนี ้
  
ตารางที่ 3.1 คาที่กําหนดประสิทธิภาพในการทํางาน ในการประมวลผลขอมูล SPSS 
 

คาที่กําหนด เกรด คําอธิบาย 
1 A ผลงานโดยรวมสูงกวา

เปาหมายมาก   
2 A- ถึง  B+ ผลงานโดยรวมสูงกวา

เปาหมาย ถึง ผลงานสูงกวา
เปาหมายมาก 

3 B  ถึง  B- ผลงานสูงกวาเปาหมาย  ถึง 
ผลงานโดยรวมบรรลุเปาหมาย

4 C+ ถึง  C  ผลงานโดยรวมเกือบบรรลุ
เปาหมาย ถึง ผลงานโดยรวม
ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 

5 C- ถึง D  ผลงานโดยรวมต่ํากวา
เปาหมายมาก ถึง ผลงาน
โดยรวมไมบรรลุเปาหมาย 

 
    
 
3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา 
บริษัท ตลาด ดอท คอม  จํากัด   ในครั้งน้ีใชแบบสอบเปนเครื่องมือในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวย 
3 สวน คือ  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน  แบบสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานและการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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 3.4.1  แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับความความพึงพอใจในการทํางาน 
 
  3.4.1.1  วิธีการสรางแบบสอบถาม 
    
   แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางาน เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม  โดยลักษณะแบบสอบถามเปน
มาตรการสวนประมาณคา  (Rating Scale) มีขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่ง
สามารถจําแนกขอคําถาม ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2  ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 
             ขอคําถาม ขอที่ จํานวน คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
นโยบายและการบริหาร 1-10 10 1,2,5-10 3,4 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา 11-24 14 11-15,17-24 16 
คาตอบแทน 25-30 6 25-27,29-30 28 
สวัสดิการ 31-33 3 31 32,33 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 34-40 7 34,35,37,39,40 36,38 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา 41-48 8 42-44,46-48 41,45 
ความมั่นคงในงาน 49-55 7 49,50,52,54,55 51,53 
ความกาวหนาในงาน 56-62 7 56-59,61,62 60 
ความอิสระในการทํางาน 63-68 6 63-66,68 67 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 69-73 5 69,71 70,72,73 
   
 
  3.4.1.2  เกณฑการใหคะแนน 
 
   การกําหนดคาคะแนนในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ทํางานครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดใหมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด  
ตรงกับความคิดเห็นมาก ตรงกับความคดิเห็นปานกลาง ตรงกับความคิดเห็นนอย  และตรงกบั
ความคิดเห็นนอยที่สุด  โดยกําหนดคาคะแนนในแตละระดับความเห็นตั้งแต 1 – 5 คะแนน ดังนี ้
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ตารางที่ 3.3  คาคะแนนในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 
  
  

ระดับความคดิเห็น ขอคําถามทางบวก 
(คะแนน) 

ขอคําถามทางลบ 
(คะแนน) 

ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด            5           1 
ตรงกับความคิดเห็นมาก            4           2 
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง            3            3 
ตรงกับความคิดเห็นนอย            2           4 
ตรงกับความคิดเห็นนอยที่สุด            1           5 

 
  
 สําหรับการวิเคราะหและการแปลผลคะแนนผูวิจัยไดกําหนดระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ดังกลาว  โดยคํานวณคาพิสยั (Range) = คาสูงสุด – คาต่ําสุด 

           จํานวนระดับ 
 
 จากเกณฑดังกลาว  สามารถจําแนกความหมายของระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  ( )X  1.000 – 1.800 เปนระดับต่ํามาก 
  คาเฉลี่ย  ( )X  1.801 – 2.600 เปนระดับต่ํา 
  คาเฉลี่ย  ( )X  2.601 – 3.400 เปนระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  ( )X  3.401 – 4.200 เปนระดับสูง 
  คาเฉลี่ย  ( )X  4.201 – 5.000 เปนระดับสูงมาก 
 
 

สําหรับการวิเคราะหและแปลผลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)  ผูวจัิยไดกําหนดระดับ 
ความคิดเห็น โดยคํานวณคาพิสัย  (Range) =    คาสูงสุด – คาต่ําสุด 

        จํานวนระดับ 
  

จากเกณฑดังกลาว สามารถจําแนกความหมายของระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)0.001 – 0.200  มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)0.201 – 0.400  มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)0.401 – 0.600  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)0.601 – 0.800  มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)0.801 – 1.000  มีความสัมพันธในระดับสูง 
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หมายเหตุ  ถาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (R)เปนบวก หมายถึง มีความสัมพันธในเชิงบวก 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)เปนลบ หมายถึง มีความสัมพันธในเชิงลบ 
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R)เปนศูนย หมายถงึ มีความสัมพันธกัน 

 
  3.4.1.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
   1)  หาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยนํา
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานฉบับรางไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่ง
ไดแก อาจารยที่ปรึกษา  และคุณภาวธุ  พงษวิทยภาน ุ กรรมการผูจัดการ  บริษัท ตลาด ดอท 
คอม จํากัด และคุณยศสันธ  ศรีสุชาติ  ผูจัดการฝายการตลาด บรษิทั ตลาด ดอท คอม จํากัด 
เปนผูตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางดานเนื้อหาและภาษาใหสอดคลองกับนยิามศัพทและนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนใช 
   2)  หาคาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลว จํานวน  73 ขอ  ไปทดลองใช  (Try out)  กับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท Multimedia Asia co.ltd.  ที่ไมไดถูกจัดเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย  จํานวน 30 คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33 เปอรเซ็นต   
เพ่ือดําเนินการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  ดวยการวัดความคงที่ภายใน 
(Internal consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด (Cronbach 
Alpha Coefficient) และการวเิคราะห Item Test Correlation ของ
แบบสอบถามรายขอ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)  (อางใน นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล , 
2545 : 47)  ซึ่งผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามขอมูลเกีย่วกับความพงึพอใจในการ
ทํางาน รวมทัง้ฉบับ 73  ขอ  ไดคาความเชื่อม่ัน  0.943   
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3.4.2  แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานและการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  3.4.2.1  วิธีการสรางแบบสอบถาม 
 
   เปนขอคําถามปลายเปดซึง่ผูวิจัยสรางขึน้  จากทฤษฎีตางๆ ในบทการ
ทบทวนวรรณกรรมและจากถามบางสวนของงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน  และการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมทั้งขอเสนอแนะที่จะชวยใหที่บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในการทํางานเพิ่มขึ้น  อันจะมีผลตอความรูสึกที่ตองการคงอยูในบรษิัท 
 
  3.4.2.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
   หาคาความเทีย่งตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยนําขอ
คําถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางาน และการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับรางไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  ซึ่งไดแก  อาจารยที่ปรึกษา  และคุณภาวุธ  พงษวิทยภานุ  
กรรมการผูจัดการ และคุณยศสันธ  ศรีสชุาติ ผูจัดการฝายการตลาด เปนผูตรวจความเหมาะสม
ทั้งทางเนื้อหาและภาษาใหสอดคลองกับนิยามศัพทและนํามาปรับปรุงแกไขกอนใช 
 
 3.4.3  แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
   
  3.4.3.1  วิธีการสรางแบบสอบถาม 
   ขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอคําถามทีผู่วิจัยสรางขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม  ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และ
ระดับการศึกษาสาขาวิชา (วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร),  สถาบันการศึกษา,  อายุงาน,  ตําแหนง
งาน, สถานะการจางงาน  โดยลักษณะคาํถามเปนแบบชนิดเลือกตอบและชนิดเติมขอความให
สมบูรณ  ดังในขอคําถามที ่1 – 5 รวมเปนจํานวน 5 ขอ 
 
  3.4.3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
   หาคาความเทีย่งตรงในเนื้อหา (Content Validity)  โดยนํา
ขอคําถามขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถามฉบับราง  ไปใหผูทรงคณุวุฒิ 3 ทาน ซึ่งไดแก 
อาจารยที่ปรึกษา   และคุณภาวุธ  พงษวทิยภานุ  กรรมการจัดการ  และคุณยศสันธ  ศรีสุชาติ  
ผูจัดการฝายการตลาด  บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  เปนผูตรวจสอบความเหมาะสมทั้ง
ทางดานเนื้อหาและภาษาใหสอดคลองกับคํานิยามศัพทและนํามาปรับปรุงแกไขกอนใช 
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3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมมาจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 
 
 3.5.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ 
 
  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณคุณภาวุธ  พงษวิทยภานุ  กรรมการจัดการ 
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  และคุณยศสันธ  ศรีสชุาติ  ผูจัดการฝายการตลาด  บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  จนเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  จากบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด จํานวน 35 คน  โดยประสานงานกับฝายผลติ  และ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด ในการจัดสงและรวบรวม
แบบสอบถามของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระหวางวันที่ 30 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2550  รวมทั้งสิ้นเปนระยะเวลา 30 วัน  และไดรบั
แบบสอบถามกลับคืนอยางสมบูรณ 28 ชุด  คิดเปนรอยละ  82.85   
 
 3.5.2  แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
   
  เก็บรวบรวมขอมูลแนวคิดทฤษฎีจาก หนังสือ  บทความจากวารสาร  
วิทยานิพนธ  งานวิจัย  เอกสารทางวิชาการตางๆ  ที่เกีย่วของกับเรื่องความพึงพอใจในการ
ทํางานและการรักษาบุคลากรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือกําหนดปจจัยสําหรับเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบคุลและความพึงพอใจในการทํางาน  รวมทั้ง เพ่ือ
สรางแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ตลอดจนเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการวางแผนรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ทํางานใหกับบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจัิยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ : กรณีศึกษา  บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ในครั้งนี้  เปนการหาความสัมพันธ
ระหวางตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชการประมวลผลดวยคอมพวิเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS V.15 (Statistical Package for the Social Sciences 
Version15) ซึ่งสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวน 
ดังนี ้
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 3.6.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  
  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล   ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประสทิธิภาพในการทํางาน  
ของบริษัท ตลาด ดอท จํากัด คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ไดแก  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คาสูงสุด  (Maximum)  และคาต่ําสุด (Minimum) 
  
 3.6.2  การทดสอบสมมติฐาน 
 
  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกบัความพึงพอใจ
ในการทานทีมี่ผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด คือ  สถิติเชิงอนุมาน (Inference 
Statistics) ดังแสดงในตารางที่ 3.3 ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.4 สมมติฐานการวิจัยและสถิตทิี่ใชในการวิเคราะห 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่
แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่
แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคลดาน 

t-test/one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
t-test 
 
 
 
 
one-way 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
 
 
one-way 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
 
one-way 
ANOVA(Scheffé) 
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สถาบันการศกึษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชา 
( วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร) ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
การสมรส ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนงงาน
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตาง
กัน 
  สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณ
จางงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน 

  one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
  one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
  one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
 
 
   one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 
  one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 
 

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
บริษัทและงานที่ทํามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
คาจางและเงนิเดือนมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
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สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
 
  สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.6 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธที่มีตอผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.7 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.8 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
โอกาสความกาวหนาในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.9 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความอิสระในการทํางานมีความสัมพันธกบัระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 2.10 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
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สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางาน
สามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
   สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนบุคคลสามารถ 

Stepwise Multiple 
Regression 
Analysis 
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พยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในการทํางาน
สามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  

Analysis 
 
 
Stepwise Multiple 
Regression 
Analysis 

สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน  
  สมมติฐานที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 

  สมมติฐานที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.4 ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถาบันการศกึษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท 
ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสทิธภิาพในการ
ทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชา 
( วิทยาศาสตร/สังคมศาสตร) ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
การสมรส ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน  

  สมมติฐานที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนง 
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งานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั ตลาด ดอท 
คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกัน  
   

              สมมติฐานที่ 4.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานะการจางงาน
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 

 

 
 
one-way 
 
ANOVA(Scheffé) 
 

สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.2 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
บริษัทและงานที่ทํามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.3 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
คาจางและเงนิเดือนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด 
  สมมติฐานที่ 5.4 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
สวัสดิการมีความสัมพันธกบัประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.5 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธที่มีตอเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.6 ความพึงพอใจในการทํางาน 
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ดานความสัมพันธที่มีตอผูบังคับบญัชามีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.7 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความมั่นคงในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธภิาพในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.8 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
โอกาสความกาวหนาในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
 
  สมมติฐานที่ 5.9 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความอิสระในการทํางานมีความสัมพันธกบัประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
  สมมติฐานที่ 5.10 ความพึงพอใจในการทํางานดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท ตลาด 
ดอท คอม จํากัด  
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 ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครัง้นี้  ใชความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แทนดวยสัญลกัษณ * 
 
 3.6.3  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานและแนวทางในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน  และ
แนวทางในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในบริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด  
ไดแก  การจัดอันดับ (Rank) สําหรับการคํานวณหาคาการกระจาย   และการวิเคราะหสถติิเชิง
พรรณนาของผูวิจัยใชคาความถี่ (Frequency)  ในการวิเคราะหขอมูล  แลวเรียงลําดับความพึง
พอใจในการทํางาน  และแนวทางในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคาความถีสู่ง
ไปยังคาความถี่ต่ํา  เพ่ือใหใชขอมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมไดเกิดประโยชนสูงสุดในการวิจัย 



  

บทที่  4 

 
ผลการวิจัย 

 

 ในการวิจัยเรือ่งปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ :  กรณีศึกษาบริษัท  ตลาด ดอท คอม  จํากัด  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดานบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนอยางสมบูรณ  29  ชุด  คิดเปนรอยละ 82.85  ซึ่งขอมูลที่ไดรับผูวจัิย
นํามาวิเคราะหและเสนอผลโดยแบงออกเปน 3 ตอน  ดังตอไปน้ี 
 

 ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตวัอยาง  ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในบริษัท  ตลาด ดอท คอม  จํากัด   
 

 ตอนที่  2  การทดสอบสมมติฐาน  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรและประสทิธภิาพในการ
ทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาด ดอท คอม จํากัด   
 

 ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานและแนวทางในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในบริษัท  ตลาด ดอท คอม  จํากัด  
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4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   
 
 4.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
ตารางที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ปจจัยสวนบุคคล             จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) รอยละ 
 
เพศ 
 ชาย                                     11  37.93 
 หญิง                                     18  62.07 
                    รวม                                                           29            100.00 
อายุ 
 20-25          17  58.62 
 26-30          11  37.93 
 31-35            1    3.45 
 มากกวา 35          0             0.00 
                    รวม                   29             100.00 
สถานภาพสมรส 
 โสด                    26            89.65 
 สมรส           2    6.90 
 หมาย,หยาราง,แยกกันอยู                 1    3.45 
  รวม                   29             100.00 
การศึกษาขั้นสูงสุด/กําลังศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญา           0             0.00  
 ปริญญาตร ี          24  82.80 
 ปริญญาโท           5           17.20 
 ปริญญาเอก           0             0.00 
  รวม                    29           100.00 
ระยะเวลาในการปฎิบัติงานกับบริษทั 
 0-1 ป            21           72.40 
 1.1-2 ป               8           27.60 
 2.1-3 ป               0             0.00 
 3.1-4 ป               0             0.00 
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4.1-5 ป               0             0.00 
 มากวา 5 ป              0             0.00 
  รวม          29          100.00 
 
สถาบันการศกึษา 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        6  20.69 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 มหาวิทยารัฐ                     11           37.93 
 มหาวิทยาลัยเอกชน                     6  20.69 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ           6  20.69 
  รวม                              29         100.00 
สาขาวิชา 
 สายวิทยาศาสตร          15           51.70 
 สายสังคมศาสตร          14           48.30 
  รวม                             29         100.00 
ตําเหนงงาน 
 ระดับปฏิบตัิการ                             21           72.41 
 ระดับหัวหนางาน           5           17.24  
 ระดับผูจัดการสวน           2   6.90 
 ระดับผูจัดการฝาย           1   3.45 
  รวม                             29         100.00 
สถานการณจางงาน 
 พนักงานประจํา                             23  79.31 
 พนักงานตามสัญญาจาง(ชั่วคราว)         5  17.24  
 Outsource                     1             3.45  
  รวม                             29          100.00 
 

แสดงปจจัยสวนบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด พบวา 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.07) และสวนใหญมีอายุอยู
ในชวง 20-25 ป (รอยละ 58.62) รองลงมาคือ อายุ 26-30 ป (รอยละ 37.93) อันดับที่ 3 อายุ 31-
35 ป (รอยละ 3.45) ตามลําดับ โดยสวนใหญบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสถานภาพ
โสด (รอยละ 89.65) รองลงมาคือ สมรส (รอยละ 6.90)  และสถานภาพหมาย,หยาราง,แยกกันอยู  
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(รอยละ 3.45) ตามลําดับ และมากกวาครึง่หนึ่งของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (รอยละ 82.80)รองลงมาคือ ปริญญาโท (รอยละ 17.20) ตามลําดับ 

 
4.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏบิัติงานของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางที่ 4.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวแปร         คาเฉลี่ย      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด       คาสูงสุด 
 
ระยะในการปฏิบัติงาน(ป)       1.28         0.45       1     2 
 
 
 จากตารางที่  4.2    แสดงเก่ียวกับระยะเวลาในการปฏบิัติงานของบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในบริษัท ตลาดดอมคอม จํากัดพบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษทัเฉลี่ยประมาณ 1.28 ป (ประมาณ 1 ป 3 เดือน) โดย
คาสูงสุดประมาณ 2 ป  และคาต่ําสุด คือ 1 ป และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.45      
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 4.1.3 ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ตารางที่ 4.3  ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ความพึงพอใจในการทํางาน          คาเฉลี่ย     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       ระดับความ
คิดเห็น 

นโยบายและการบริหารงาน  3.292   0.890      ปานกลาง 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา  3.819   0.880   สูง 
คาตอบแทน    2.943   0.988      ปานกลาง
สวัสดิการ    3.300   0.920      ปานกลาง 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  3.762   0.889   สูง 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา  3.707   0.849   สูง 
ความมั่นคงในงาน   3.511   0.906   สูง 
ความกาวหนาในงาน   3.405   0.836   สูง 
ความอิสระในการทํางาน   3.615   0.810   สูง 
สภาพแวดลอมในการทํางาน  2.750   0.839       ปานกลาง 

รวม    3.410   0.880   สูง 
 
 จากตารางที่  4.3    แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด พบวา บุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับสูงมาก มีคาเฉลี่ย คือ 3.410  และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คือ 0.880  เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจ
ในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา ความสมัพันธกบัเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบญัชา ความอิสระในการทํางาน  ความมั่นคงในงาน ความกาวหนาในงาน อยูในระดับสงู 
โดยมีคาเฉลี่ย  3.819   3.762  3.707  3.615  3.511  3.405 ตามลําดับ ในขณะทีค่วามพึงพอใจ
ในการทํางานดานสวัสดิการ  นโยบายและการบริหารงานคาตอบแทน  สวัสดิการ  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  มีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.300  
3.292  2.943  2.750 ตามลําดับ  
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4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏดังนี้ 
 
สมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
  
 สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 

  
ตารางที่ 4.4        ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เพศ   N                   X                               S.D.                  t                  Sig     

ชาย  11  1.000   0.000            2.862           0.008 
หญิง  18  1.440   0.511 
 
* P < 0.05  
   
 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ระหวางกลุมโดยใชคาสถติทิี่ t-test ตาม
ตารางที่ 4.4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
อายุ 
 
อายุ                      N                                      X                                           S.D.                        

20-25 ป  17            1.35    0.493
  
26-30 ป  11            1.09    0.302
  
31-35     1            2.00       - 
 
มากกวา 35 ป    0            0.00    0.000
  
 รวม  29            1.28    0.455
  
 
 จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจําแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.5 ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชวงอายุ 
31-35 ปมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงทีสุ่ด คือ 2 ป (24 เดือน) และมีสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน คือ 0.00 ในขณะที่บุคลากรที่มีอายุมากกวา 35 ป มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรต่ําทีสุ่ด คือ 0.00 ป  (0 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0 
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ตารางที่  4.6       การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอายุแตกตางกนั 
 

แหลงความแปรปรวน           df                    SS              MS                F           Sig                 

ระหวางกลุม    2  1.002          0.501         2.781 0.085 
ภายในกลุม            26  4.791          0.184  
 รวม            28  5.793 

*  P < 0.05 
 **P < 0.01  
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชคาสถิติ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.6) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมตฐิานที่  1.2      ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05     
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สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่    4.7     คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา                                   N                                    X                         S.D.                         
ต่ํากวาปริญญาตร ี    0          0.00     0.000 
ปริญญาตร ี             24          1.29  0.464
ปริญญาโท              5          1.20  0.447 
ปริญญาเอก              0          0.00           0.000 
 รวม            29          1.28  0.455 
 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามระดับการศึกษา (ตารางที่ 4.7 ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่ระดับการศกึษา
ระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 1.29 ป  (15 เดือน) และมี
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คือ 0.464 ในขณะที่บุคลากรทีมี่การศึกษาระดับต่ํากวาปรญิญาตรีและ
ระดับปริญญาเอก มีคาเฉลีย่ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรต่ําทีสุ่ด คือ 0 ป (0 เดือน) และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.00  
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ตารางที่  4.8    การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่ระดับการศกึษาแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน           df                  SS                  MS               F         Sig                      

ระหวางกลุม   1          0.035   0.035        0.1630.690 
ภายในกลุม           27          5.758   0.213 
 รวม           28          5.793 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.8 ) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 1.3 ที่วา ปจจัยสวนบคุคลดานระดบัการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
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สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตาง
กัน 
 
ตารางที่    4.9     คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศกึษา                                             N                  X                   S.D.                        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     6    1.33  0.516 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยรัฐ                  11    1.18           0.405 
มหาวิทยาลัยเอกชน                  6    1.33  0.516 
มหาวิทยาลัยราชภัฎตางๆ        6    1.33           0.516 
 รวม                 29    1.28  0.455 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสถาบันการศึกษา (ตารางที่ 4.9) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สถาบันการศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเอกชน,มหาวิทยาลยัราชภัฏตางๆ มี
คาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสงูที่สุด คือ 1.33 ป (ประมาณ15 เดือน) และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.516 ในขณะทีบุ่คลากรที่มีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ มีคาเฉลี่ย
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรต่ําที่สุด คือ 1.18 ป (ประมาณ 14 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.405  
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ตารางที่    4.10    การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสถาบันการศึกษาแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน            df                   SS                MS             F            Sig              

ระหวางกลุม     3  0.157  0.052       0.232 0.873 
ภายในกลุม            25            5.636           0.225 
 รวม            28            5.793 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.10 ) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 1.4   ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
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สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท 
ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่  4.11  คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สาขาวิชา 
 

สาขาวิชา                                N                              X                           S.D.                          
วิทยาศาสตร    15             1.07         0.258 
สังคมศาสตร    14             1.50         0.519 
 รวม    29    1.28         0.455
  

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสาขาวชิา (ตารางที่ 4.11) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสาขาวชิาดาน
สังคมศาสตร  มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 1.50 ป  (ประมาณ17 เดือน) 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.519 ในขณะที่บคุลากรที่มีสาขาวชิาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ย
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรต่ําที่สุด คือ 1.07 ป (ประมาณ 13 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

84 
 
ตารางที่    4.12     การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสาขาวิชาแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน           df                    SS               MS            F              Sig                

ระหวางกลุม    1  1.360          1.360      8.281 0.008 
ภายในกลุม            27  4.433          0.164 
 รวม            28  5.793 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.12) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 1.5 ที่    ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชาของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   
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สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่     4.13    คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสถานภาพสมรส 
 
สถานภาพสมรส                     N                              X                                        S.D.                          
โสด            26   1.23            0.430 
สมรส              2   2.00            0.000 
หมาย,หยาราง,แยกกันอยู  1            1.00                - 
 รวม           29   1.28            0.455 
 
 จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ  (ตามตารางที่ 4.13)พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีสถานภาพสมรสที่สมรสแลว มีคาเฉลีย่ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 2 ป (24 
เดือน) และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คือ 0.00 ในขณะที่บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสหมาย,หยา
ราง,แยกกันอยูมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในรักษาบุคลากรต่าํที่สุด คือ 1 ป (12 เดือน) และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0 
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ตารางที่  4.14    การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 
แหลงความแปรปรวน         df                    SS                    MS             F            Sig            

ระหวางกลุม         2         1.178  0.589       3.317 0.052 
ภายในกลุม       26         4.615  0.178  
 รวม       28         5.793 
 
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชคาสถิติ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.14 ) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1.6    ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05     
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สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่  4.15  คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม 
ตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน                                      N                            X                          S.D.                        
ระดับปฏิบตัิการ           21       1.24  0.436 
ระดับหัวหนางาน                    5        1.40           0.548 
ระดับผูจัดการสวน           2        1.00           0.000 
ระดับผูจัดการฝาย           1        2.00               - 
 รวม           29                1.28           0.455 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามตําแหนงงาน  (ตารางที่ 4.15 ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่ตําแหนงงาน
ระดับหัวหนางาน  มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 2.00 ป (ประมาณ 24 
เดือน) และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คือ หาคาไมได ในขณะที่บคุลากรที่มีตําแหนงงานระดับ
ผูจัดการฝาย  มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรต่ําที่สุด คือ 0.00 ป (ประมาณ 0 เดือน) 
และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.000 
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ตารางที่  4.16       การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตาํแหนงงานแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน         df                    SS              MS              F             Sig                 

ระหวางกลุม          3           0.784           0.261         1.303         0.295 
ภายในกลุม         25          5.010           0.200 
 รวม         28          5.793 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.16 ) พบวา ไมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05  
จึงปฎิเสธ สมมติฐานที่  1.7  ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจางงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตาง
กัน 
 
ตารางที่ 4.17  คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สถานการณจางงาน 
 

สถานการณจางงาน                                N                             X                      S.D.                        
พนักงานประจํา              23   1.35  0.487 
พนักงานตามสัญญาจาง     5   1.00  0.000 
Outsource      1   1.00                 - 
 รวม             29   1.28  0.455 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสถานการณจางงาน (ตารางที่ 4.17 ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สถานการณจางงานเปนพนักงานประจํา  มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 
1.35 ป (ประมาณ 16 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.487 ในขณะทีบุ่คลากรที่มี
สถานการณจางงานเปนพนักงานตามสัญญาจางและ Outsource  มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรต่ําที่สุด คือ 1.00 ป (ประมาณ 0 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.000 
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ตารางที่    4.18     การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสถานการณจางงานแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน        df                  SS                MS              F                Sig               

ระหวางกลุม   2      0.576              0.288   1.434           0.256 
ภายในกลุม           26      5.217       0.201 
 รวม           28      5.793 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.18) พบวา ไมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
จึงปฎิเสธสมมติฐานที่  1.8  ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจางงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกันที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 
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จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 
 1.ความแตกตางของเพศ มีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

2.ความแตกตางของอายุ ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

3.ความแตกตางของระดับการศึกษา ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
   

4.ความแตกตางของสถาบันการศึกษา ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

5.ความแตกตางของสาขาวชิา มีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบคุลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 

 
6.ความแตกตางของสถานภาพสมรส ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษา

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
 

7.ความแตกตางของตาํแหนงงาน ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

8.ความแตกตางของสถานการณจางงาน ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
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สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
 
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจในการทํางาน       จํานวนคน               R         P 

นโยบายและการบริหารงาน   29   1.000**  0.000 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา   29   0.557**  0.002
คาตอบแทน     29           -0.403*  0.030 
สวัสดิการ     29            0.082  0.671 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   29           -0.412 *           0.026 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา   29           -0.067           0.732 
ความมั่นคงในงาน    29           -0.178  0.355 
ความกาวหนาในงาน    29           -0.021  0.914 
ความอิสระในการทํางาน    29           -0.202  0.294 
สภาพแวดลอมในการทํางาน   29           -0.186  0.335 
อ่ืนๆ      29   0.000  0.000 

*   P < 0.05 
** P  < 0.01 
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 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตารางที่ 4.19 ) สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  
 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธกันอยาง
สมบูรณกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม 
จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 1.000 นั่นคือ 
นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางาน
ดานนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
 

 
 
ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา มีความสัมพันธกับระยะเวลา

ในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ คือ 0.557 นั่นคือ บริษัทและลักษณะงานที่
ทํา มีความสัมพันธในเชิงบวกกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับปานกลาง จึงยอมรับสมมติฐานที2่.2   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและ
ลักษณะงานทีท่ํา มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
  
 

ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนมีความสมัพันธกับระยะเวลาในการรกัษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.403 นั่นคือ บริษทัและลักษณะงานที่ทํา มี
ความสัมพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปาน
กลาง จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.3   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทน มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาด
ดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการ ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.082 นั่นคือ สวัสดิการ มีความสัมพันธในเชิง 
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บวกกบัระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับต่ํา จึงปฏิเสธมมตฐิานที่  
2.4  ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการ มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกบั
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.412 นั่นคือ ความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับปานกลาง จึงยอมรับสมมติฐานที2่.5   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ไมมีมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.067 นั่นคือ ความสัมพันธ
กับผูบังคับบญัชา มีความสัมพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับต่ํา จึงปฏิเสธสมมตฐิานที่ 2.6   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงาน ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ คือ -0.178 นั่นคือ ความมั่นคงในงาน มี
ความสัมพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่ํา 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.7   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงาน มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาด
ดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
  

ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงาน ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ คือ -0.021 นั่นคือ ความกาวหนาในงาน มี
ความสมัพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่ํา 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2.8   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงาน มี 
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ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั 

ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 ความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระในงาน ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.202 นั่นคือ ความอิสระในงาน มี
ความสัมพันธในเชิงลบกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่ํา 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่  2.9 ที่วา ความพงึพอใจในการทํางานดานความอิสระในงาน มี
ความสัมพันธกบัระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาด
ดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกบั

ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.186 นั่นคือ สภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีความสัมพันธในเชิงลบกบัระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับต่ํา  จึงปฎิเสธสมมตฐิานที่ 2.10    ที่วา ความพงึพอใจในการทํางานดานความ
อิสระในงาน มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน  บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด 
  
สมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนบุคคลสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรกับระยะเวลาใน
การรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่    4.20    การวิเคราะหการถดถอยพหุนามคูณแบบขั้นตอนระหวางปจจัยสวนบคุคลกบั
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ปจจัยสวนบุคคล    B      SE B       Beta   t     Sigt               

อายุ            0.301 0.169     0.327    1.780** 0.087 
สาขาวิชา  0.296   0.164     0.331    1.801** 0.083 
คาคงที ่            0.349   0.277         1.261 0.219 

R   = 0.564           F           = 6.058 
R2   = 0.318           Sig F   = 0.007 
Adjusted R2 = 0.265 
 
*  P = < 0.05 
**P  = < 0.01 
 
 จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตารางที ่4.20 ) พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ
และสาขาวิชามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) คือ 0.564 และมีคาสัมประสทิธิ์การพยากรณ (R2)  คือ 
0.318 นั่นคือ ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและสาขาวิชาสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ไดรอยละ 31.80 อยางมี
ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 
 สมการที่ใชในการพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท ตลาดดอท คอม จํากัด คือ 
 
 ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  =    0.349 + 0.301(อายุ)+ 
                                                                                            0.296(สาขาวิชา)  
สมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 



  

97 
 
ตารางที่  4.21       การวิเคราะหการถดถอยพหุนามคูณแบบขั้นตอนระหวางปจจัยความพึงพอใจ
ในการทํางานกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความพึงพอใจในการทํางาน               B   SE B     Beta     t  Sig t               

นโยบายและการบริหารงาน       0.040     0.079            0.147       0.511 0.614 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา      -0.071     0.077   -0.248      -0.923 0.365
คาตอบแทน                  0.000     0.065   -0.002      -0.006 0.995 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน        -0.011     0.065   -0.045       0.166     0.869 
คาคงที ่          1.410     0.337                  4.179      0.000 

 R   = 0.194   F         = 0.234 
 R2 = 0.370   Sig F = 0.917 
Adjusted R2 = -0.123 
 
*  P = < 0.05 
**P = < 0.01 
 
  จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางความพึงพอใจในงานกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตารางที่ 4.21 ) พบวาความพึงพอใจ
ในงานดานนโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานที่ทํา คาตอบแทน ความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) คือ 0.194 และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)  คือ 
0.370 นั่นคือ ปจจัยสวนบุคคลดานดาน นโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานทีท่ํา 
คาตอบแทน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานสามารถพยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ไดรอยละ 37.00 อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 สมการที่ใชในการพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด คือ 

 
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากร   =   1.410 + 0.040(นโยบายและการบริหารงาน) +  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ             (-0.071)(บริษัทและลักษณะงานที่ทํา)  + 
(0.000)(คาตอบแทน)+                  
                                             (-0.011)(ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน) 

   4.3 ขอมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทํางาน และแนวทางในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน และแนวทางในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ซึงเปนแนวทางที่จะชวยใหบคุลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น อันจะมีผลตอความรูสึกที่ตองการ
อยูในบริษทั โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.22 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจในการทํางาน                จํานวน(คน)    รอยละ                

นโยบายและการบริหารงาน   23    16.42 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา   17    12.14 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   17    12.14 
คาตอบแทน     17    12.14 
ความกาวหนาในงาน    15    10.71 
ความอิสระในการทํางาน    13      9.28  
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา   12      8.57 
ความมั่นคงในงาน     9      6.42 
สภาพแวดลอมในการทํางาน    9      6.42 
สวัสดิการ      8      5.71 
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 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ตารางที่ 4.22) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบรษิัท ตลาดดอทคอม จํากัด  มี
ความพึงพอใจในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงาน สูงเปนอันดับที่ 1 รอยละ 
16.42 ลําดับที่ 2 คือ ดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา ความสัมพันธเพ่ือนรวมงานและ 
คาตอบแทนคดิเปนรอยละ 12.14 ลําดับที่ 3 ความกาวหนาในงาน คิดเปนรอยละ 10.71 ลําดับที่ 
4 ดานความอิสระในการทํางาน คิดเปนรอยละ 9.28 ลาํดับที่ 5 ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบญัชา คิดเปนรอยละ 8.57 ลําดับที่ 6 ดานความมั่นคงในงานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน คิดเปนรอยละ 6.42 ในขณะที่บคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในการ
ทํางานดานสวัสดิการต่ําทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 5.71 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.23 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโนยีสารสนเทศ 
 
แนวทางในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโนยีสารสนเทศ              จํานวน(คน)          รอยละ
                

บริษัทและลักษณะงานที่ทํา 
 -มีระบบตางๆที่ชัดเจนและสมบูรณ                                     8            27.5
  -จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานและปรมิาณงาน          5  17.2 
 -จัดใหบุคลากรไดอบรมความรูใหมๆอยูเสมอ           4  13.7 
 -จัดเวลาการทํางานที่เหมาะสม             1    3.4 
  รวม              18  61.8 
คาตอบแทน 
 -มีคาตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน           17  58.6
    รวม            17  58.6 
นโยบายและการบริหารงาน 
 -มีการจัดประชุมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยูเสมอ   4  13.7 
 -มีการจัดระบบงานของบรษิัทอยางชัดเจน             3  10.3 
 -มีกฎระเบียบที่ไมมากจนเกินไป      3  10.3 
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 -พรอมที่จะแกไขปญหาสําคญัของบริษัท     2    6.8
  
 -มีการปรังปรุงระบบ Server อยูเสมอ     2    6.8
  
 -มีการประเมินผลเพ่ือความกาวหนาในงาน    1    3.4
  
 -เครือขายบรษิัทที่มีคุณภาพ      1    3.4 
 -มีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดผอนคลาย    1    3.4 
  รวม                17   58.1 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
 -สงเสริมใหบคุลากรมีทัศนคติที่ด ี     3   10.3 
 -สงเสริมใหบคุลากรมีความสามัคคีตอกัน     3   10.3 
 -สงเสริมใหบคุลากรมีน้ําใจและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   3   10.3 
       รวม        9   30.9 
สภาพแวดลอมในการทํางาน  
 -จัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับงานแตละดาน  8   27.5 

-เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณในการทํางาน   2    6.8
        รวม      10   33.3
ความกาวหนาในงาน 
 -มีการพิจารณาการเลื่อนขั้นตําเหนงที่เหมาะสมและเที่ยงตรง  7  24.1 
       รวม        7  24.1
ความอิสระในการทํางาน 
 -มีความเปนสวนตวัในการทํางาน      7  24.1
         รวม                           7  24.1  
สวัสดิการ 
 -มีสวัสดิการรกัษาพยาบาลที่ดี       1   3.4
       รวม                  3           10.2 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา 
 -ผูบังคับบัญชาควรใหคําปรกึษาและ      1   3.4 
           รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร     

    รวม         1   3.4 
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ความมั่นคงในงาน 
 -มีการโอนยาย หรือสับเปลีย่นหนาที่นอยลง            1                    3.4 
  รวม       1   3.4
             
     
 
 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตารางที่ 
4.23) พบวาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด สวนใหญเห็นวา
บริษัทจะมีสวนชวยใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 
อันจะมีผลตอความรูสึกทีต่องการคงอยูในบริษัท โดยการปรับปรุงดานบริษัทและลักษณะงานทีท่ํา 
คิดเปนรอยละ 61.8 รองลงมาคือ ปรังปรุงดานคาตอบแทน คิดเปนรอยละ 58.6 ดานนโยบายและ
การบริหารงาน คิดเปนรอยละ 58.1 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน คิดเปนรอยละ 30.9 ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน คิดเปนรอยละ 33.3 ดานความกาวหนาและดานอิสระในการทํางาน 
คิดเปนรอยละ 24.1 ดานสวัสดิการ คิดเปนรอยละ 10.2 ดานความสัมพันธกับผูบังคบับัญชาและ
ดานความมั่นคงในงาน คิดเปนรอยละ 3.4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ดานบริษัทและลักษณะงานที่ทําบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา บริษัท
ควรจัดระบบงานตางๆภายในบริษัทใหชัดเจนและสมบูรณ รองลงมาคือ ควรมีการจัดบุคลากร
ภายในบริษทัใหเหมาะสมกับงานและปรมิาณงานที่มีภายในบริษทั ลาํดับที่สาม คือ จัดใหบุคลากร
ภายในบริษทัไดอบรมความรูใหมๆอยูเสมอ และลําดับสุดทายคือ จัดเวลาการทํางานใหเหมาะสม 
  
 ดานคาตอบแทน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอแนะสิ่งที่บริษัทควรดําเนินการ
ปรับปรุงเปน คือ ปรับปรุงการจายคาตอบแทนใหเหมาะสมกับงานและใกลเคียงกับบริษัทอ่ืนที่มี
ลักษณะธุรกิจคลายคลึงกัน 
 
  ดานนโยบายและการบริหารงาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา 
บริษัทควรจัดประชุมใหบคุลากรไดแสดงความคิดเห็นอยูเสมอ เปนลําดับแรก รองลงมา คือ จัด
ระบบงานตางๆใหชัดเจน ลาํดับที่สาม คือ มีกฎระเบียบบริษทัที่ยืดหยุนและไมมากจนเกินไป 
ลําดับที่สาม บริษัทตองพรอมที่จะรับฟงและแกไขปญหาที่บุคลากรเห็นวาเปนปญหาที่สําคัญตอ
บุคลากรและบริษัท ลําดับที่สี่ คือ มีการปรับปรุงระบบ Server ของบริษัทใหพรอมที่จะรองรับการ
ทํางานอยูเสมอ ลําดับที่หา มีการจัดการประเมินผลเพ่ือความกาวหนาในงานบุคลากร ลําดับทีห่ก 
บริษัทควรมบีริษัทเครือขายที่คุณภาพ และลําดับสุดทาย คือ มีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรไดผอน
คลาย 
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ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา 
บริษัทควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีทศันคติที่ดตีอกัน เปนลําดับแรก รองลงมาคือ บริษัทควรมี
การสงเสริมใหบุคลการมีความสามัคคีทัง้ในแผนกและตางแผนก ลําดับสุดทายคือ บริษัทควรมี
การสงเสริมใหบุคลากรมีน้าํใจและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 
  

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา 
บริษัทควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับงานของบคุลากรแตละฝายภายใน
บริษัท เปนลําดับแรก และเห็นวาบริษทัควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณในการทํางาน
เปนลําดับทีส่อง 

 
ดานความกาวหนาในงาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา บริษทัควรมี

ขั้นตอนในการพิจารณาเลื่อนตําเหนงของบุคลากรที่เหมาะสมและเทีย่งตรง 
 
ดานความอิสระในงาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา บรษิัทควรจัด

ใหการทํางานของบุคลการมีอิสระในการทํางาน 
 
ดานสวัสดิการ บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา บริษัทควรมีสวสัดิการ

การรักษาพยาบาลที่ดีใหกบัพนักงาน 
 
ดานความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา บคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา 

ผูบังคับบญัชาควรใหคําปรึกษาและรบัฟงความคิดเห็นของบุคลากร 
 
ดานความมั่นคงในงาน บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอแนะวา บรษิัทควรมี

การโอนยายและสับเปลี่ยนหนาที่ของบุคลากรใหนอยลง 
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สมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
สมมติฐานที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับประสทิธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เพศ   N                   X                          S.D.                     t                 Sig 

ชาย  11  2.910       1.044          0.480          0.635 
หญิง  18  3.110       1.132 

* P < 0.05  
 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ระหวางกลุมโดยใชคาสถติทิี่ t-test ตาม
ตารางที่ 4.24 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4.1 ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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สมมติฐานที่ 4.2  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.25 คาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามอายุ 

อายุ                          N                                    X                                           S.D.                         

20-25 ป    17            3.12    1.111
  
26-30 ป    11            2.91    1.136
  
31-35 ป     1            3.00       - 
มากกวา 35 ป     0            0.00    0.000
  
 รวม   29            3.03    1.085
  

 
 จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจําแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.25 ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชวง
อายุ 26-30  ปมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 2.91  และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 1.136 ในขณะที่บุคลากรทีมี่อายุมากกวา 35 ป มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรต่ําทีสุ่ด คือ 0.00  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0 
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ตารางที่  4.26       การวิเคราะหความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่อายุแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน        df                  SS                  MS                 F              Sig                      

ระหวางกลุม        2     0.292                  0.146      0.116 0.891 
ภายในกลุม      26              32.674                  1.257  
 รวม       28              32.966 
*  P < 0.05 
**P < 0.01  
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชคาสถิติ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.26) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 4.2   ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกันที่
ระดับนัยสําคญั 0.05    
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สมมติฐานที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.27  คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา                       N                            X                                  S.D.                           
ต่ํากวาปริญญาตร ี     0            0.00         0.000 
ปริญญาตร ี    24            3.04      1.160 
ปริญญาโท     5            3.00      0.707 
ปริญญาเอก     0            0.00      0.000 
 รวม    29            3.03      1.085 
 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามระดับการศึกษา (ตารางที่ 4.27  ) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับ
การศึกษาระดบัปริญญาโท มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 3.00 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.707 ในขณะทีบุ่คลากรที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรต่ําที่สุด คือ 3.04 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.160 
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ตารางที่  4.28 การวิเคราะหความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่ระดับการศกึษาแตกตางกัน 
 
แหลงความแปรปรวน           df               SS               MS                F             Sig                      

ระหวางกลุม   1              0.007            0.007    0.006 0.939 
ภายในกลุม   27     32.958            1.221 
 รวม   28     32.966 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way ANOVA 
(ตารางที ่4.28) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4.3 ที่วา ปจจัยสวนบคุคลดานระดับการศกึษาของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญั 0.05   
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สมมติฐานที่ 4.4  ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.29 คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สถาบันการศกึษา 
 

ระดับการศึกษา                                                    N                X                  S.D.                               
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  6        3.00    1.090 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยรัฐ               11        2.91    0.944 
มหาวิทยาลัยเอกชน               6        3.50    1.374 
มหาวิทยาลัยราชภัฎตางๆ     6        2.83    1.169 
 รวม              29        3.03    1.085 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนก
ตามสถาบันการศึกษา (ตารางที่ 4.29) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สถาบันการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ มีคาเฉลี่ยประสทิธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 
2.83และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.16 ในขณะทีบุ่คลากรที่มีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน มีคาเฉลี่ยประสิทธภิาพในการทํางานต่ําที่สุด คือ 3.50 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คอื 
1.37 
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ตารางที่  4.30 การวิเคราะหความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่สถาบันการศึกษาแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน           df                    SS             MS               F         Sig                      

ระหวางกลุม   3  1.723        0.574      0.460      0.713 
ภายในกลุม           25         31.242        1.250 
 รวม           28         32.966 

*P < 0.05 
  

ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.30 ) พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 4.4   ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญั 0.05   
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สมมติฐานที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บรษิัท 
ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่  4.31  คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สาขาวิชา 
 

สาขาวิชา                             N                              X                             S.D.                           
วิทยาศาสตร       15        3.07             1.033 
สังคมศาสตร       14        3.00             1.177 
 รวม       29        3.03             1.085  

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามสาขาวิชา (ตารางที่ 4.31) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสาขาวิชาดาน
สังคมศาสตร  มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 3.00 และมีสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน คือ 1.177 ในขณะที่บุคลากรทีมี่สาขาวิชาวทิยาศาสตร มีคาเฉลี่ยประสทิธิภาพในการ
ทํางานต่ําที่สดุ คือ 3.07  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.033 
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ตารางที่ 4.32 การวิเคราะหความแปรปรวนประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีสาขาวิชาแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน         df                 SS               MS             F               Sig                      

ระหวางกลุม          1        0.320           0.320 0.026          0.872 
ภายในกลุม         27     32.933           1.220 
 รวม         28     32.966 

*P < 0.05 
  

ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.32) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึง ปฎิ
เสธสมมตฐิานที่ 4.5   ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกันที่
ระดับนัยสําคญั 0.05 
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สมมติฐานที่ 4.6  ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.33  คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สถานภาพสมรส 
 
สถานภาพสมรส                            N                              X                                     S.D.                           
โสด            26    3.08         1.129 
สมรส             2                      2.50         0.707 
หมาย,หยาราง,แยกกันอยู 1             3.00          ไมมี 
 รวม           29             3.03         1.085 
 
 จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามสถานภาพ  (ตามตารางที่ 4.33) พบวา บคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สถานภาพสมรสเปนสมรส มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด คือ 2.50 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.70 ในขณะที่บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสเปนโสด มีคาเฉลี่ยประสทิธิภาพในการ
ทํางานต่ําที่สดุ คือ 3.08 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.129 
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ตารางที่  4.34 การวิเคราะหความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่สถานภาพสมรสแตกตางกัน 
 
แหลงความแปรปรวน          df                 SS               MS               F            Sig                      

ระหวางกลุม   2        0.619      0.310    0.249         0.781 
ภายในกลุม          26       32.346          1.244  
 รวม          28       32.966 

*P < 0.05 
 
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชคาสถิติ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.34) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4.6 ที่วา ปจจัยสวนบคุคลดานสถานภาพสมรสของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญั 0.05 
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สมมติฐานที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตาํแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.35 คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
ตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน                   N                           X                                    S.D.                           
ระดับปฏิบตัิการ         21        3.14   1.195 
ระดับหัวหนางาน         5         2.80            0.837 
ระดับผูจัดการสวน         2         2.50   0.707 
ระดับผูจัดการฝาย         1         3.00       - 
 รวม        29         3.03   1.085 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามตาํแหนงงาน (ตารางที่ 4.35) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตําแหนง
งานระดับผูจัดการสวน  มีคาเฉลี่ยประสทิธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 2.50 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.707 ในขณะทีบุ่คลากรที่มีตาํแหนงงานระดับปฏิบตัิการ  มีคาเฉลี่ย
ประสิทธิภาพในการทํางานต่ําที่สุด คือ 3.14  และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 1.195 
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ตารางที่  4.36 การวิเคราะหความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่ตําแหนงงานแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน           df                SS               MS               F             Sig                      

ระหวางกลุม   3       1.094             0.365    0.286 0.835 
ภายในกลุม           25      31.871            1.275 
 รวม           28      32.966 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.36 ) พบวา ไมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 จึง 
ปฎิเสธสมมตฐิานที่ 4.7 ที่วา ปจจัยสวนบคุคลดานตําแหนงงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่
แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญั 0.05 
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สมมติฐานที่ 4.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจางงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.37 คาเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตาม
สถานการณจางงาน 
 

สถานการณจางงาน            N                            X                               S.D.                           
พนักงานประจํา   23   3.00           1.128 
พนักงานตามสัญญาจาง            5   3.40           0.894 
Outsource    1   2.00      - 
 รวม           29   3.03           1.085 

 
 จากการเปรียบคาเฉลี่ยของคะแนนประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําแนกตามสถานการณจางงาน (ตารางที่ 4.37) พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
สถานการณจางงานเปน Outsource มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด คือ 2.00 และมี
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คือ - ในขณะที่บคุลากรที่มีสถานการณจางงานเปนพนักงานตามสัญญา
จาง  มีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการทํางานต่ําที่สุด คือ 3.40 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 
0.894 
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะหความแปรปรวนของประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีมี่สถานการณจางงานแตกตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน        df                  SS                 MS               F            Sig                      

ระหวางกลุม         2       1.766       0.883     0.736        0.489 
ภายในกลุม       26               31.200              1.200 
 รวม       28               32.966 

*P < 0.05 
  
 ผลการทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยใชสถติิ One-Way 
ANOVA (ตารางที่ 4.38) พบวา มีไมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 4.8 ที่วา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจางงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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จากการเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล สามารถสรุปผลไดดงันี้ 
 1.ความแตกตางของเพศ ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

2.ความแตกตางของอายุ ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

3.ความแตกตางของระดับการศึกษา ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

4.ความแตกตางของสถาบันการศึกษา ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

5.ความแตกตางของสาขาวชิา ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธภิาพในการทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 

 
6.ความแตกตางของสถานภาพสมรส ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพในการ

ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
 
7.ความแตกตางของตําแหนงงาน ไมมีผลตอความแตกตางของประสทิธิภาพในการ

ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด 
  

8.ความแตกตางของสถานการณจางงาน ไมมีผลตอความแตกตางของประสิทธิภาพใน
การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
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สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด 
 
ตารางที่ 4.39  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับประสิทธิภาพใน
การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจในการทํางาน                จํานวนคน       R    P 

นโยบายและการบริหารงาน   29               0.170         0.379 
บริษัทและลักษณะงานที่ทํา   29      0.184         0.638
  
คาตอบแทน     29      0.618         0.130 
สวัสดิการ     29               0.328         0.082 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   29      0.577                 0.139 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา   29      0.577         0.078 
ความมั่นคงในงาน    29      0.302         0.666 
ความกาวหนาในงาน    29      0.209         0.768 
ความอิสระในการทํางาน    29      0.366         0.154 
สภาพแวดลอมในการทํางาน   29      0.641         0.148 
อ่ืนๆ      29      0.000         0.000 

*   P < 0.05 
**  P < 0.01 
 

ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน ไมมีความสัมพันธกบั
ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.170 จึงปฏิเสธสมมติฐานที ่
5.1   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธกัประสิทธิภาพ
ภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสาํคัญ 
0.05 
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ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทําไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.184 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 
5.2   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานบริษัทและลักษณะงานที่ทํามีความสัมพันธกัประสิทธิภาพ
ภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
 

 
ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.618 จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5.3 ที่วา ความพึง
พอใจในการทํางานดานคาตอบแทนมีความสัมพันธกัประสิทธิภาพภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 
 

ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.328 จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5.4 ที่วา ความพึง
พอใจในการทํางานดานสวัสดิการ มีความสัมพันธกัประสิทธิภาพภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.577 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 
5.5   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธกัประ
สิทธิภาพภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

 
ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.577 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 
5.6   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบญัชามีความสมัพันธกัประ
สิทธิภาพภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
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ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงานไมมีความสัมพันธกับประสิทธภิาพใน
การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.302 จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5.7 ที่วา ความพึง
พอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธกัประสิทธิภาพภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงานไมมีความสัมพันธกับประสทิธิภาพ

ในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.209 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 5.8  ที่วา 
ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกัประสทิธภิาพภาพในการ
ทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 

ความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระในการทํางานไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.366 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 
5.9 ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระในการทํางาน มีความสัมพันธกัประสทิธิภาพ
ภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษทั ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
  

ความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกบั
ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 0.641 จึง ปฏิเสธสมมตฐิานที่ 
5.10   ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกัประ
สิทธิภาพภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

บทที่ 5 
    สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
 การนําเนอในบทนี้จะเปนการสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยที่มีผลตอการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิทธิภาพในการทํางาน: กรณีศึกษา บรษิัทตลาด
ดอทคอม จํากัด พรอมทั้งไดสรุปขอเสนอแนะจากบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยในประเด็นที่ควรไดรบัการปรับปรุงแกไข  และขอเสนอแนะสําหรับการทําวจัิย
ครั้งตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  การวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับความพงึพอใจในการทํางาน และศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพงึ
พอใจในการทํางานที่มีผลตอการรักษาบคุลากรและประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมทั้งสรางสมการพยากรณในการทํานายการรักษาบุคลากรและประสิทธิภาพใน
การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษทั
ตลาดดอทคอม จํากัด ซึ่งประกอบดวยฝายผลิต ฝายการตลาด ฝายโครงการ ฝายการศึกษาและ
ฝายบุคคล   จํานวน 29 คนจากประชากรทั้งหมด 35 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล อีกทั้งประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายบริหารทรัพยากร
บุคคลของบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ในการจัดสงและรวบรวมแบบสอบถามของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และไดรับแบบสอบถามอยางสมบูรณ 29 ชุด คิดเปน 82.85 เปอรเซ็นต 
 
  ผลการวิจัยพบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม 
จํากัด สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.07) อายุสวนใหญอยูในชวง 20-25 (รอยละ 58.62) และ
มากกวาครึ่งหนึ่งของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสถานภาพโสด (รอยละ 89.65) และมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี (82.80) 
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 5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษทัเฉลีย่ประมาณ 1.28 ป (ประมาณ 15 เดือน) โดยคาสูงสุด 
คือ 2 ป (24 เดือน) และคาต่ําสุด คือ 1 ป (12 เดือน) และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.45 
 
 5.1.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการสํารวจระดับความคดิเห็นเกี่ยวกบั ความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด พบวาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารเทศสวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูง ( X = 3.410) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในการ
ทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา ( X  = 3.819) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( X  = 
3.762) 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ( X  = 3.707) ความมั่นคงในงาน ( X  = 3.511) ความกาวหนาใน
งาน ( X  = 3.405) ความอิสระในการทํางาน ( X  = 3.615) อยูในระดับสูง 
 
 5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังนี้ 
ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 
                                     สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

   สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
            สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 
           สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 

ยอมรับ/ปฏิเสธ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ปฏิเสธ 
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           สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
           สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวชิาของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตาง
กันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุงานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตาง
กันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
         สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยสวนบุคคลดานตําเหนงงานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตาง
กันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
         สมมติฐานที่ 1.9 ปจจัยสวนบุคคลดานตําเหนงงานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตาง
กันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

         ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 

 
 จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่วาปจจัยสวนบุคคลของบคุลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในกา
รักษาบุลากรที่แตกตางกัน โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษาสถาบันการศกึษา 
สถานภาพสมรส อายุงาน ตําเหนงงาน และสถานภาพการจางงานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไมมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรทีแ่ตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญั 0.05 ในขณะ
ที่ปจจัยสวนบคุคลดานเพศ และสาขาวิชาของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกันมี
ผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  
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ตารางที ่5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2  
                                     สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

   สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลา
ในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม 
จํากัด 
            สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและ
การบริหารงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและ
ลักษณะงานทีท่ํามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนที่
ทํามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด            
           สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
           สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
           สมมติฐานที่ 2.6 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธ
กบัผูบังคับบญัชามีความสมัพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 2.7 ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงใน
งานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
          สมมติฐานที่ 2.8 ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนา
ในงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
         สมมติฐานที่ 2.9 ความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระใน
การทํางานมีความสมัพันธกบัระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดาน 

ยอมรับ/ปฏิเสธ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ยอมรับ 
 
 

     ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด  
            สมมติฐานที่ 2.10 ความพึงพอใจในการทํางานดานในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
 

 
ปฏิเสธ 

 

 
 
 จากตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาด
ดอทคอม จํากัด โดยพบวา ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน และ
บริษัทและลักษณะงานที่ทํามีความสัมพันธกับระยะเวลาในการักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.01 อีกทั้งพบวา
ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความ 
สัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 รวม
ดวย ในขณะที่ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการ ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา ความ
ม่ันคงในงาน ความกาวหนาในงาน ความอิสระในการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานไม
ม่ีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล
กับความพึงพอใจในการทํางาน
สามารถพยากรณระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาด
ดอทคอม จํากัด 
       สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวน
บุคคลสามารถพยากรณระยะเวลา
ในการรักษาบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัท
ตลาดดอทคอม จํากัด 
        สมมติฐานที่ 3.2 ปจจัย
ความพึงพอใจในการททํางาน
สามารถพยากรณระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาด
ดอทคอม จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการ       =    0.349 + 0.301(อายุ) 
รักษาบุคลากร IT            +0.296(สาขาวิชา) 
 
 
 
ระยะเวลาในการ  = 1.410 + 0.040(นโยบายและการบริหารงาน) 
รักษาบุคลากร IT     + (-0.071)(บริษัทและลักษณะงานที่ทํา) 
                          + (0.000)(คาตอบแทน) 
                          + (-0.011)(ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน) 

 
 จากตารางที่ 5.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่วา ปจจัยสวนบุคคลกับความพึง
พอใจในการทํางานสามารถพยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด โดยพบวาปจจัยสวนบคุคลดานเพศ และสาขาวิชาสามารถ
พยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
ไดรอยละ 31.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความพึงพอใจในการทํางาน
ดานนโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานที่ทํา คาตอบแทน ตลอดจนความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน สามารถพยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ไดรอยละ 37.00 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่4 
                                     สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

   สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานที่แตกตางกัน 
            สมมติฐานที่ 4.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
           สมมติฐานที่ 4.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
           สมมติฐานที่ 4.3 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
           สมมติฐานที่ 4.4 ปจจัยสวนบุคคลดานสถาบันการศึกษาของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 4.5 ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวชิาของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผล
ตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 4.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรสของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
          สมมติฐานที่ 4.7 ปจจัยสวนบุคคลดานตําเหนงงานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกัน
มีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 
         สมมติฐานที่ 4.8 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการจางงานของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่
แตกตางกันมีผลตอประสทิธิภาพในการทํางานที่แตกตางกัน 

ยอมรับ/ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 
 

ปฏิเสธ 
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จากตารางที่ 5.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ที่วาปจจัยสวนบุคคลของบคุลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานที่แตกตางกัน โดยพบวา ไมมีปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานใดมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางที ่5.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่5  
 
                                     สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

   สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาด
ดอทคอม จํากัด 
            สมมติฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและ
การบริหารงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 5.2 ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและ
ลักษณะงานทีท่ํามีความสัมพันธกับประสทิธิภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 5.3 ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนที่
ทํามีความสัมพันธกับประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด            
           สมมติฐานที่ 5.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
           สมมติฐานที่ 5.5 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
           สมมติฐานที่ 5.6 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบญัชามีความสมัพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
           สมมติฐานที่ 5.7 ความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงใน
งานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
          สมมติฐานที่ 5.8 ความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนา
ในงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด           
         สมมติฐานที่ 5.9 ความพงึพอใจในการทํางานดานความอิสระใน 

ยอมรับ/ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

     ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
 
 

ปฏิเสธ 
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การทํางานมีความสัมพันธกบัประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด  
            สมมติฐานที่ 5.10 ความพึงพอใจในการทํางานดานในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 

 
 

ปฏิเสธ 
 

 
 
 จากตารางที่ 5.5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม 
จํากัด โดยพบวา ไมมีปจจัยความพึงพอใจในการทํางานดานใดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัดที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 
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5.1.5 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานและแนวทางในการรักษา

บุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด สวนใหญมี
ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน รองลงมาคือ บริษัทและลักษณะงาน
ที่ทํา ความสมัพันธกับเพ่ือนรวมงาน คาตอบแทน ความกาวหนาในงาน ความอิสระในการทํางาน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอมในการทํางานตามลําดับ 
 
  นอกจากนี้บุคลาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด 
สวนใหญเห็นวาบรษิัทจะมีสวนชวยใหบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น อันจะสงผลตอความรูสึกที่ตองการคงอยูในบรษิัท โดยการปรับปรุงดานบริษัทและ
ลักษณะงานทีท่ํา รองลงมาคือ คาตอบแทน นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความกาวหนาในงาน ความอิสระในการทํางาน สวัสดิการ 
ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา ความมัน่คงในงาน ตามลําดับซึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา ควรดําเนินการปรับปรุงระบบตางๆภายใน
องคกรใหมีความชัดเจนและสมบูรณ  มีการจัดอบรมความรูใหมๆใหแกบุคลากร จัดบุคลากรให
เหมาะสมกับงานและปริมาณงานในบริษทั นอกจากนี้บุคลากรยังเห็นวาควรจัดระยะเวลาในการ
ทํางานใหเหมาะสมอีกดวย 
 
  ดานคาตอบแทนบริษทัควรดําเนินการปรับปรุงคาตอบแทนใหเหมาะสมกับงาน
และปริมาณงาน 
 
  ดานนโยบายและการบริหารงาน ควรมีการจัดประชุมใหบุคลากรไดแสดงความ
คิดเห็นอยูเสมอ มีการจัดระบบงานของบริษัททีช่ัดเจน มีกฎระเบียบที่ไมมากจนเกินไป บริษัท
พรอมที่จะแกไขปญหาที่สําคัญๆของบรษิัทใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว มีการปรับปรุงระบบ Server อยู
เสมอมีการประเมินผลเพ่ือความกาวหนาในงานใหแกบุคลากร นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมให
บุคลากรไดผอนคลาย 
 
  ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน บริษทัควรสงเสริมใหบุคลากรมทีัศนคติ มี
ความสามัคคี มีน้ําใจชอบชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
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  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษทัควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
งานแตละดาน นอกจากนั้นควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆใหแกบุคลาการ 
 
  ดานความกาวหนาในงาน บริษัทควรมีการพิจารณาเลื่อนขั้นตําเหนงที่เที่ยงตรง
และเหมาะสม 
 
  ดานความอิสระในการทํางาน บริษัทควรใหอิสระในการทํางานแกบุคลากรใน
บริษัทอยางเหมาะสม 
 
  ดานสวัสดิการ บริษัทควรจดัสวัสดิการทีด่ีและเหมาะสมใหกับบุคลากร 
 
  ดานความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา ผูบังคับบัญชาแตละหนวยงานควรให
คําปรึกษาแกบุคลากรและเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นดวย 
 
  ดานความมั่นคงในงาน บริษัทควรปรับปรุงการสับเปลีย่นตําเหนงงานและการ
โยกยายบุคลากรใหนอยลง 
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5.2 การอภิปรายผล 
 
  5.2.1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
   ผลการสํารวจระดับความคดิเห็นเกี่ยวกบั ความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด พบวาบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากความพึงพอใจในการทํางานในดานตางๆสวนใหญมีความสัมพันธในเชิงบวกกบัการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง อาทิ บริษัทและลักษณะงานที่ทํา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา อยางไรก็ตาม แมวาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญจะมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูง บริษัทก็
ควรดําเนินการแกไขปรับปรุงปจจัยที่มีความสัมพันธกบัการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันจะสงผลใหบุคลาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เพ่ิมขึ้น และสามารถดึงดูด สงวนรักษา รวมทั้งจูงใจใหบุคลากรทํางานอยูกับบริษทัตลาดดอทคอม 
จํากัด อยางมีประสิทธิภาพและนานที่สุด 
 
  5.2.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

5.2.2.1 ปจจัยสวนบคุคลกับการรักษาบุคลากร 
 

   จากปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา 
สถาบันการศกึษา สาขาวชิา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําเหนงงาน และสถานการณจางงาน 
พบวาปจจัยสวนบุคคลเพียงสองตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด คือ เพศ และ สาขาวิชา และไมมีปจจัยสวน
บุคคลดานใดที่ทีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทั
ตลาดดอทคอม จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) เพศ พบวา ปจจัยสวนบคุคลดานเพศของบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่
แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของเพศ มีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพบวากลุมตัวอยางเพศหญิง มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการ
รักษาบุคลากรมากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย จึงเกิดความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม
ขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรเพศหญิง มีแนวโนมความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน (2536 : บทคัดยอ) ; 
Gilmer(1967:279-283) ; อนันตชัย  คงจันทร (2532) แตไมสอดคลองกับ การศึกษา
ของ ยุคล ทองตัน (2545 : 9) ; โสภัณ  หาสิตะพันธ (2528) ; รง ภูพวงไพโรจน (2540) ; Brush , 
Moch and Pooyan (1987)  และ Greenhous,Parasuraman and Wormley 
(1990) ; นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : 2)  
 

2) อายุ พบวา ปจจัยสวนบคุคลดานอายขุองบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของอายุ ไมมีผลตอความแตกตางของระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะผลการวิจัย พบวา กลุมตวัอยางในการ
วิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคยีงกันทัง้
อายุ 20-25 ป  26-30 ป และ 31-35 ป จึงไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม    
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ Sheldon (1971)  ; Steers (1977)  ; 
Morris และ Sherman(1981); Werther  และ  Davis (1993 : 413)  ; 
Igbaria (อางใน นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล ,2545:19) ; Greenhaus  (1992 : 34-49) 
; สํานักงานสถิติแหงชาติ  (2543 : 19) ; เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  (2533 : บทคัดยอ)   
ยุคล ทองตัน (2545 :14) ; Brush, Moch and Pooyan (1987) ; Wright and 
Hamilton (1978) ; White and Spector (1987) ; นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 
: บทคัดยอ)  
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3) ระดับการศกึษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาของ 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท  ตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผลตอ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของระดับการศกึษา ไมมีผล
ตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้เพราะ
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศใกลเคียงกันทั้งระดับการศึกษาปริญญาตรีและระดับการศึกษาระดับปริญญา
โท จึงไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ซึง่ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับ
การศึกษาของผลการวิจัยของ อัศมาภรณ ณ สงขลา  (2539 : บทคัดยอ) ; Igbaria  และ  
Greenhaus (1992 : 34-49); จุรีพร  กาญจนการุณ  (2536 : 134-137) ;ยุคล ทองตัน 
(2545 : 10)    และการศึกษาของ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ)  
 
 

4) สถาบันการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบคุคลดานสถาบันการศึกษา 
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผลตอ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของสถาบันการศึกษาไมมีผล
ตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้เพราะ
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคียงกันทั้ง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐ สถาบันการศึกษามหาวทิยาลัยเอกชน สถาบันการศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ
ตางๆ  จึงไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม  ซึ่งในสวนน้ียังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่
สนับสนุนหรือโตแยง 
 

5) สาขาวิชา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสาขาวิชาของบุคลากรดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของสาขาวิชา มีผลตอความแตกตางของระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพบวากลุมตัวอยางสาขาวิชาสังคมศาสตร มี
คาเฉลี่ยระยะเวลาในการรักษาบุคลากรมากกวากลุมตวัอยางที่มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร จึงเกดิ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมขึน้  ซึ่งในสวนน้ียังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สนับสนุนหรือ
โตแยง 
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6) สถานภาพสมรส พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสของ 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผลตอ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของสถานภาพสมรส ไมมีผล
ตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้เพราะ
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคียงกันทั้งสถานภาพสมรสโสด สมรส และหมาย หยาราง แยกกันอยู 
จึงไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก  มิควาฬ 
(2539 : 90-97) ; ภิญโญ  เสือพิทักษ  (2541 : 52) อยางไรก็ดีผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ 
ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน (2536 : บทคัดยอ) ; Bernard (1968) (อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ, 
2537 :38)   และ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ)  
  

7) ตําเหนงงาน พบวาปจจัยสวนบคุคลดานตําเหนงงานของบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผลตอระยะเวลาใน
การรักษาบุคลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของตําเหนงงานไมมีผลตอความแตกตาง
ของระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะผลการวิจัย พบวา กลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใกลเคยีงกันทัง้ตําเหนงงานระดับปฏิบตัิการ ระดับหัวหนางาน ระดับผูจัดการสวน ระดับผูจัดการ
ฝาย จึงไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม  ซึ่งในสวนน้ียงัไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่
สนับสนุนหรือโตแยง 
 

8)  สถานการณจางงาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานการณจาง 
งาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาดดอทคอม จํากัด ที่แตกตางกันไมมีผล
ตอระยะเวลาในการรักษาบคุลากรที่แตกตางกัน นั่นคือ ความแตกตางของสถานการณจางงาน ไม
มีผลตอความแตกตางของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะ
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใกลเคียงกันทั้งพนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานOutsource จึง
ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม  ซึ่งในสวนน้ียังไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สนบัสนนุ
หรือโตแยง 
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5.2.2.2 ความพึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบุคลากร 
 

   จากความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน
ดานนโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานที่ทํา คาตอบแทน สวัสดกิาร 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา ความมั่นคงในงาน ความกาวหนา
ในงาน ความอิสระในการทาํงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรและประสทิธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบริษทั
ตลาดดอทคอม จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.) นโยบายและการบริการงาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานนโยบายและการบริการงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบรกิารงานอยูในระดับปานกลาง 
ประกอบกับบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วามีความพงึ
พอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงานเปนลําดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 16.42 ทั้งนี้
เพราะนโยบายและการบริหารงานเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจในการทํางานได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัฐภูมิ วัฒนศิรพิงศ  (2537 :48) 
;Gilmer(1967 :279-283); ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน(2544 : 341)  ; สํานักงาน
สถิติแหงชาติ  (2543 : 19)  ;ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ)  นฤวรรณ 
จิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ)   
 

2) บริษัทและลักษณะงานทีท่ํา พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํามีความสมัพันธกับระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทําอยูในระดับสูง 
ประกอบกับบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วามีความพงึ
พอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทาํเปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 12.14 ทั้งนี้
เพราะบริษทัและลักษณะงานที่ทําเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกดิความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจในการทํางานได ซึ่งสอดคลองกับ อารี เพชรผุด (2530: 56-58)  ;ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  
(2536 :บทคดัยอ) ; อนันตชัย  คงจันทร (2529 อางถึงใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ, 2537:45) ; 
นฤวรรณ จิรัฐติิกาล (2545 : บทคัดยอ)  
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3) คาตอบแทน พบวา ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทน 
มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัทตลาด
ดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความคิดเห็นเกีย่วกับความพงึ
พอใจในการทํางานดานคาตอบแทน อยูในระดับปานกลาง ประกอบกับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องนี้วามีความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทน
เปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 12.14 ทั้งนี้เพราะคาตอบแทน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกดิ
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงจิตร  กอเจริญ
วัฒน (2536 : บทคัดยอ) ; เกริกเกียรต ิ ศรีเสริมโชค (2533 : บทคัดยอ)  ; จุรีพร  กาญจนกา
รุณ (2536 : 141-146)  ; เสถียร เหลืองอราม (2522 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ , 2537 
:40) และ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ)  
 

4) สวัสดิการ พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานสวัสดิการที่ทําไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานดานสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง ประกอบกับบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วามีความพึงพอใจในการทํางาน
ดานสวัสดิการเปนลําดับที่ 10 คิดเปนรอยละ 5.71 ซึ่งไมสอดคลองกับ ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน 
(2536 : บทคัดยอ) ; เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโชค (2533 : บทคัดยอ)  ; จุรีพร  กาญจนการุณ 
(2536 : 141-146)  ; เสถียร เหลืองอราม (2522 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ , 2537 :40) 
และ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 : บทคัดยอ)  
 

5) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พบวา ความพึงพอใจในการ 
ทํางานดานความสัมพันธกบัเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยู
ในระดับสูง ประกอบกับบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วา
มีความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเปนลําดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 
12.14 ทั้งนี้เพราะความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคลากรเกิดความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางานไดและมีความสัมพันธอยางสูงกับการเปลี่ยนงาน หรือการ 
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ลาออกจากงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสถียร   เหลืองอราม (2522  อางใน ฉัฐภูมิ 
วัฒนศิริพงศ , 2537 :37) ; Steers & Porter (1983 :441-451 อางใน นฤวรรณ  
งามจิรัฐิติกาล , 2545 :29)  ; นฤวรรณ งามจิรัฐิติการ (2545 :บทคัดยอ)    และ จุรีพร กาญ
จนการุณ (2536:141-146)  
 

6) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา ความพึงพอใจในการ 
ทํางานดานความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษทัตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบญัชาอยูในระดับสูง ประกอบกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็น
เพ่ิมเติมในเรือ่งนี้วามีความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับผูบังคับบญัชาเปนลําดบัที่ 
7 คิดเปนรอยละ 8.57 ซึ่งไมสอดคลองกับ จุรีพร  กาญจนการุณ (2536 : 141-146) ; 
วีรนารถ มานะกิจ (2533 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ ,2537:41) ;สรายุทธ  ปฏิมาประกร 
(2541 : 129)  แตไมสอดคลองกับ กุลวดี  เทศประทีป  (2544 :69-70) ;  
นฤวรรณ งามจิรัฐิติการ (2545 :บทคัดยอ)  
 

7) ความมั่นคงในงาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานความมั่นคงในงานไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานความมั่นคงในงานอยูในระดับสูง ประกอบกับ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องน้ีวามีความพึงพอใจในการ
ทํางานดานความมั่นคงในงานเปนลําดับที่ 8 คิดเปนรอยละ 6.42 ซึ่งสอดคลองกับ นฤวรรณ งาม
จิรัฐิติกาล ( 2545 : บทคดัยอ)  แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 
: บทคัดยอ)  ; รัตนา บูรพากูล,  2529 อางใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิริพงศ (2537 :41)  

 
8) ความกาวหนาในงาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 

ดานความกาวหนาในงานไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานความกาวหนาในงานอยูในระดับสูง ประกอบกับ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องน้ีวามีความพึงพอใจในการ
ทํางานดานความกาวหนาในงานเปนลําดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 10.71 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัตนา  บูรพากูล, 2529  อางถึงใน ฉัฐภูมิ วัฒนศิรพิงศ (2537: 41)   
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ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 :บทคัดยอ) ; สุวรรณา  ประทุมวัน  (2544 :99)  ; จุรีพร  
กาญจนการุณ  (2536 : 141-146) ; ดวงจิตร  กอเจริญวัฒน  (2536 : บทคัดยอ); สุวรรณา  
ประทุมวัน  (2544 : 99) และ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล  (2545 : บทคัดยอ)  
 

9) ความอิสระในการทํางาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางาน 
ดานความอิสระในการทํางานไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานความอิสระในการทาํงานอยูในระดับสูง ประกอบ
กับบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วามีความพึงพอใจใน
การทํางานดานความอิสระในการทํางานเปนลําดับที่ 6 คิดเปนรอยละ 9.28 
ซึ่งสอดคลองกับ ยุคล ทองตัน (2545 : บทคัดยอ)   
 

10) สภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ความพึงพอใจในการ 
ทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด ทั้งนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง ประกอบกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
นี้วามีความพงึพอใจในการทํางานดานสภาพแวดลอมในการทํางานเปนลําดับที่ 9 คิดเปนรอยละ 
6.42 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ  พัวศิริ (2543 : บทคัดยอ) แตไมสอดคลองกับดวงจิตร  
กอเจริญวัฒน (2536 :บทคัดยอ) และ นฤวรรณ งามจิรัฐิติกาล (2545 :บทคัดยอ)   
 

5.2.2.3 ปจจยัสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานสามารถพยากรณ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากร 

 
   จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่วาปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจ
ในการทํางานสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด พบวามีปจจัยสวนบุคคลเพียง 2 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เพศ และสาขาวชิาอีกทั้งมีความพึง
พอใจในการทํางาน 4 ตัวแปรที่สามารถพยากรณระยะเวลาในการรกัษาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอื นโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานทีท่ํา คาตอบแทน และ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   1) ปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และสาขาวิชา
สามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบรษิัทตลาด
ดอทคอม จํากัดไดรอยละ 31.80 โดยผลการวิจัยครั้งนีพ้บวา กลุมตวัอยางในการวิจัยเพศหญิงมี
คาเฉลี่ยของระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวากลุมตัวอยางเพศ
ชาย จึงเกิดความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมขึน้ เน่ืองจากบุคลากรเพศหญิงชอบลักษณะ
งานและองคกรที่ม่ันคง  ประกอบกับเพ่ือนรวมงานมีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานเพศหญงิ
มากกวาเพศชาย  สําหรับดานสาขาวิชานั้น เน่ืองจากบุคลากรดานสารสนเทศเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานสูง และกําลังการผลิตบุคลากรในปจจุบันยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทําใหเกิดการแขงขันดานการใหผลตอบแทนเพื่อดึงตัว ซึ่งจะพบวาบคุลากร
สาขาวิชาดานสังคมศาสตรมีระยะเวลาในการรักษาบุคลากรสูงที่สุด คือ 1.5 ป (ประมาณ 17 
เดือน) ในขณะที่บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร  มีระยะเวลาในการรักษาบุคลากรอยูที่  1.07 ป 
(ประมาณ 13 เดือน) 
 
   2) ความพึงพอใจในการทํางาน พบวา ความพึงพอใจในการทํางานดาน
นโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานทีท่ํา คาตอบแทน และความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรษิัท
ตลาดดอทคอม จํากัดไดรอยละ 37.00 ทั้งนี้เพราะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา และ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูในระดับสูง ประกอบกับบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศได
แสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องนี้วา มีความพึงพอใจในการทํางานดาน บริษัทและลักษณะงานที่
ทํา และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานสูงเปนลําดับที่ 2 รวมกัน คิดเปนรอยละ 12.14  สําหรับ
ดานนโยบายและการบริหารงาน รวมทั้งดานคาตอบแทนบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศมี
คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบรหิารงาน และ
คาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดแสดง
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้วา มีความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงานสูง
เปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 16.42 และมีความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทนเปน
อันดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 12.14 ประกอบกับบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญเห็นวา
บริษัทจะมีสวนชวยใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น อันจะมีผลตอความรูสึกที่
ตองการคงอยูในบริษทัโดยการปรับปรุงดานบริษัทและลักษณะงานทีท่ํา คิดเปนรอยละ 61.80 
รองลงมาคือดานคาตอบแทน คิดเปนรอยละ 58.60  อันดับที่ 3 คือดานนโยบายและการ
บริหารงาน คิดเปนรอยละ 51.10 และลําดับสุดทายคือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน คิด
เปนรอยละ 30.90 ดวยเหตนุี้ตัวแปรความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน  
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บริษัทและลักษณะงานที่ทํา คาตอบแทน และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานจึงมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบคุลากรและสามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศได อยางไรก็ตาม การที่ความพึงพอใจในการทํางานดาน
นโยบายและการบริหารงาน บริษัทและลักษณะงานทีท่ํา คาตอบแทน และดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน สามารถพยากรณระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริษัทตลาดดอทคอม จํากัดไดรอยละ 37.00 อาจเกิดจากปจจัยอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมอยูดวย 
 
  5.2.2.4 ปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ที่วา ปจจัยสวนบุคคล ของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานที่แตกตางกัน  พบวา  ไมมีปจจัยสวนบุคคลปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด  ดังนั้น
ปจจัยสวนบุคคลจึงมาสามารถนํามาหาคาความแตกตางหรือพยากรณประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ได  
 
  5.2.2.5 ความพึงพอใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ที่วา ความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษทั 
ตลาด ดอท คอม จํากัด   พบวา  ไมมีปจจัยดานความพึงพอใจใดที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ดังนั้น  ปจจัยดานความพึงพอใจจึงมาสามารถนํามาหาคาความแตกตางหรอืพยากรณ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน บริษัท ตลาด ดอท คอม 
จํากัด ได  
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทตลาดดอทคอม จํากัด 
 
  ผลการวิจัยเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กรณีศึกษา บริษัทตลาดดอทคอม จํากัด พบวา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมี
ความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูง อยางไรก็ดีบริษัทควรดําเนนิการปรับปรุง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น อันจะสามารถดึงดูด 
สงวนรักษา รวมทั้งจูงใจใหบุคลากรทํางานอยูกับบริษทัอยางมีประสิทธิภาพและนานที่สุด สําหรับ
การปรับปรุงที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
บริษัทสามารถดําเนินการปรับปรุงไดดังตอไปน้ี 
 
  5.3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล 
   1) บริษัทควรใหความสนใจกับบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศทีมี่
เพศเปนเพศชาย และมีสาขาวิชาวทิยาศาสตร เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการกัษาบุคลากร
ต่ํากวาบุคลากรในกลุมอ่ืนๆ สงผลใหบคุลากรในกลุมนี้มีแนวโนมที่จะลาออกจากบริษัทสูงกวา
บุคลากรที่มีเพศเปนเพศหญิงและมีสาขาวิชาวทิยาศาสตร 
 
  5.3.1.2 ความพึงพอใจในการทํางานดานนโยบายและการบริหารงาน 
   1) ในสวนของวิธีการบริหารงานของบริษทัอาจขาดความยืดหยุน และ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบายการจายคาตอบแทนของ
บริษัท ดังนั้นบริษัทอาจดําเนินการปรับปรุงโดยการใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายของบริษัท เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวางบคุลากรและบรษัิท
อันจะสงผลใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 
   2) บริษัทมีการจัดทําคูมือพนักงานเพื่อใหหนักงานเขาใจถึงการจาย
คาตอบแทน อันเปนการสรางความชัดเจนของนโยบายการจายคาตอบแทนของบริษัท 
 
  5.3.1.3 ความพึงพอใจในการทํางานดานบริษัทและลักษณะงานที่ทํา 
   1) บริษัทควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรยีนรูและทํางานกับเทคโนโลยี
ใหมๆทั้งนี้เพราะบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศสวนใหญชอบงานที่ทาทายความสามารถ  
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ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเปนพลวตัร (Dynamic) ดังนั้นอาจดําเนินการ
โดยวิธีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตามความเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรมีโอกาสไดเรียนรู
และทํางานกบัเทคโนโลยีใหมๆ อันเปนการเพิ่มพูนทักษะ และความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรและเปนการสรางโอกาสในการเลื่อนขั้นตําเหนง ตลอดจนเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งตัวบุคลากรเองและบรษิทัดวย 
   2) บริษัทควรมีปริมาณงานที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ ตลอดจนมีขอบเขต
ของงานและระยะเวลาที่สิ้นสุดที่ชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ ลดความกังวลในการ
ทํางานและทราบถึงโอกาสที่จะทํางานไดสําเร็จ 
 
  5.3.1.4 ความพึงพอใจในการทํางานดานคาตอบแทน 
   1) บริษัทควรดําเนินการปรับปรุงการจายคาตอบแทนใหใกลเคียงกบั
บริษัทอ่ืนที่มีลักษณะธุรกิจคลายคลึงกัน แกบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการและความ
เหมาะสม อันจะสงผลใหบคุลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 
 
  5.3.1.5 ความพึงพอใจในการทํางานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
   1) บริษัทควรสงเสริมใหเพ่ือนรวมงานมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกนั ไม
แกงแยงชิงดีชิงเดนกันในการทํางาน โดยการสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมเพ่ือปรับปรุงวธิีการทํางาน 
หรือแกไขปญหาในงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นความรู เทคนิค ประสบการณ และเปนการ
เสริมสรางการทํางานเปนทมี เชน Morning Talk หรือมี Web Board เพ่ือใหบุคลากรไดคุยกัน 
(Chat) บนอินเตอรเน็ต (Internet) 
   2) บริษัทควรสงเสริมการจัดกิจกรรมสันทนาการ และกลุมกิจกรรมที่ไม
เกี่ยวของกับงาน อาทิ การจัดแขงขันกีฬาภายในบริษทัและระหวางบริษัทอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และการจัดทัศนะศึกษาทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีผลดีหลายประการทั้งตอตวับคุลากรและบรษิัท 
กลาวคือ เปนการฝกทักษะตางๆ เชน การทํางานเปนทมี และการสงแสริมใหบุคลากรมีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดจนเปนการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายนอก หนวยงาน หรือ
สถาบันตางๆไดรูจักบริษัทมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกจิอีกดวย 
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 5.3.2   ขอจํากัดในการศึกษาวิจัย 
  เน่ืองจากจํานวนบุคลากร ดานเทคโนโลยสีารสนเทศในบริษัท ตลาด ดอท คอม 
มีปริมาณที่นอยกวา 30 คน จึงมีผลใหการใชเครื่องมือในการหาสถิติตางๆไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  ดังนั้นบริษัทจึงควรทําการเกบ็ขอมูลในชวงที่มีบุคลากรมากกวา 50 คน และทําการ
เก็บขอมูลในเวลาเดียวกัน อีกทั้งสื่อสารวิธีการกรอกขอมูลอยางละเอียด กอนที่พนักงานจะกรอก
ขอมูล ผานทางคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันการผิดพลาดหรือเขาใจผิดในการกรอกขอมูล อันจะ
นํามาซึ่งการวิเคราะหมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอไป 
 

5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
ผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่นาจะกอใหเกิดประโยชนสําหรับการทํา

วิจัยในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการรักษา  และประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท ตลาด ดอท คอม  จํากัด ในครั้งตอไปดังนี้ 

 
5.3.3.1 ควรศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีจํานวนที่มากพอที่จะสามารถวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติไดเทานั้น  เชน หากในบริษทัมีจํานวนพนักงานนอยและมีสถาบันการศึกษาจํานวนมาก 
อาจทําใหผลการวิเคราะหไมสามารถบงชี้ถึงระยะเวลาในการรักษาบุคลากร  และประสิทธิภาพใน
การทํางานไดเพราะกลุมตวัอยางมีปริมาณนอยเกินไปที่จะหาคาความสัมพันธหรือความแตกตาง
ได 

5.3.3.2      ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด กับ
บริษัทอ่ืนที่มีลักษณะธุรกิจคลายคลึงกัน เชน Sanook.com หรือ 
Jobthai.com 

เพ่ือใหทราบถงึความแตกตางของระดับความพึงพอใจในการทํางาน และปจจัยที่มีผลตอระยะเวลา
ในการรักษาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปรับปรุง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระยะเวลาในการรักษาบุคลากรและประสทิธิภาพในการทํางานของ 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 
      5.3.3.3     ควรทําการศึกษาในชวงเดือน ม.ค. ของทุกป เน่ืองจากเปนชวงทีบุ่คลากร
มีอัตราการคงอยูมากที่สุดและมีความเคลือ่นไหวในการเปลี่ยนยายงานนอยที่สุด ซึ่งจะทําใหการ
เก็บขอมูลมีความสมบูรณมากขึ้น  อันจะนํามาซึ่งความเชื่อม่ันและการวิเคราะหขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
                                                                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

                                        
                                                                        3  พฤษภาคม  2550 
 
เรื่อง  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  กรรมการผูจัดการ บริษัท Multimedia Asia co.ltd. 
 
                   ดวยขาพเจา นางภัทรีย   จันทรกองกุล นักศึกษาปรญิญาโท โครงการ
บัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   สถาบันบณัฑิตพัฒนศาสตร   มีความประสงคที่จะทํา
วิจัยเรื่องปจจยัที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี
จะเปนประโยชนตอการวางแผนรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ตลาด ดอท 
คอม จํากัด  
 
                   ดังนั้น ขาพเจาใครขอความอนุเคราะหจากทาน เพ่ือขออนุญาตในการใหพนักงาน
ของบริษัท โมโนเทคโนโลย ีจํากัด ตอบแบบสอบถามเพื่อทํา pretest  ทั้งนี้ขอความกรุณา
พนักงานทุกทานกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพ่ือใหไดขอมูล
ที่สมบูรณอันเปนประโยชนสูงสุดในการวจัิย โดยคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบกระเทือน
ตอหนาที่การงานของทาน และจะไมเปดเผยเปนรายบุคคลนอกจากจะเสนอในภาพรวม
ของบริษัทเพือ่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเทาน้ัน 
 
                   ขาพเจาหวงัเปนอยางยิ่งจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และ
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงมาก ณ โอกาสนี้ 
 
 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                      

                                                                 นางภัทรีย  จันทรกองกุล 
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     แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
คําชี้แจง โปรดอานขอความในแตละขอแลวพิจารณาวา ทานมีความคิดเห็น ตอการทํางานดาน
ตางๆเพียงใด กรุณาใสเครือ่งหมาย √ ลงในชองวางทางขวามือทีก่ําหนดให เพียงชองเดียวทีต่รง
กับความจริงของทาน โดย 
 มากที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของทาน  มากที่สุด 
 มาก    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคดิเห็นของทาน  มาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของทาน  ปานกลาง 
 นอย        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของทาน  นอย 
 นอยที่สุด  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกบัความคิดเห็นของทาน  นอยที่สุด 
 

ขอ                          ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ระเบียบขอบังคับของบรษิัทมีความเหมาะสมดี
แลว 

     

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายบริษัท 
 

     

3. วิธีการบริหารงานของบริษทัขาดความยดืหยุน 
 

     

4. ทานรูสึกวาระเบียบขั้นตอนในการบริหารงาน
ขาดความชัดเจน 

     

5. การมอบอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของ
บริษัทมีความเหมาะสมดีแลว 

     

6. บริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่ชดัเจน 

     

7. บริษัทมีเกณฑในการพิจารณาความดี
ความชอบทีเ่หมาะสม 

     

8. บริษัทมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเทีย่งตรง 

     

9. องคกรมีการทุมเทพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ 
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10. ทานมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในนโยบายตางๆ
ของบริษัทได 

     

ขอ                    ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

11 องคกรมีวิสัยทัศนทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรม      
12 องคกรมีการสื่อสารภาระหนาที่ขององคกร 

 (พันธกิจ) แกพนักงานสม่ําเสมอ 
     

13 องคกรจําเปนตองมีคานิยมรวมกัน      
14 บริษัทของทานมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรบัของ

สังคม 
     

.15 งานที่ทานรับผิดชอบอยูนี้เปนงานที่ทาทาย
ความสามารถ 

     

.16 ลักษณะงานทีท่ําอยูนี้เปนงานที่นาเบื่อหนาย      

17 ทานมีความรูความสามารถเพียงพอในการ
ทํางาน 

     

18 ทานรูสึกมีอิสระในการทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

19 ปริมาณงานที่ทานทําในแตละวันมีความ
เหมาะสม 

     

20 งานที่ทานทําอยูในปจจุบันมีสวนสงเสริมให
ทานไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 

     

21 งานที่ทานทําอยูตองใชทักษะหลากหลาย      

22 งานที่ทานทําอยูมีความสําคัญตอองคกร      

23 งานที่ทานทําอยูนี้ไดรับขอมูลยอนกลับเรื่อง
ขอดี-ขอควรปรับปรุง 

     

24 ทานเขาใจในหนาที่และบทบาทในการทํางาน      

25 บริษัทมีเกณฑในการปรับเลื่อนขั้นหรือตาํแหนง
ที่ชัดเจน 

     

26 ทานพอใจกับคาจางหรือเงินเดือนที่ทานไดรับ
เม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
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ขอ                    ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

27 ทานไดรับคาจาง/เงินเดือนเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

     

28 คาตอบแทนทีท่านไดรับไมเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

     

29 ทานพอใจกับการปรับเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นในแต
ละป เม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน 

     

30 ทานพอใจกับโบนัสที่ทานไดรับเม่ือเทียบกับ
บริษัทอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

     

31 ทานพอใจกับสวัสดิการ  (การปองกันการขาด
รายได การประกันในรูปแบบตางๆ  วันหยุด)
หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่ทานไดรับเม่ือเทียบ
กับบริษทัอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

     

32 ทานไมไดรับความสะดวกในการเบิกสวสัดิการ
ตางๆ 

     

33 สวัสดิการที่ทานไดรับไมเพียงพอตอการดํารง
ชีพ 

     

34 ทานและเพื่อนรวมงานทํางานรวมกันไดเปน
อยางดี 

     

35 เม่ือทานประสบปญหาในการทํางาน ทาน
สามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานของทานได 

     

36 เพ่ือนรวมงานของทานแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน
ในการทํางาน 

     

37 ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน      
38 เพ่ือนรวมงานของทานไมมีความจริงใจกับทาน      
39 ทานและเพื่อนรวมงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันอยูเสมอ 
     

40 ทานพอใจในบรรยากาศของการทํางาน      
41 ผูบังคับบญัชาไมรับฟงความคิดเห็นของทาน      
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ขอ                    ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

42 เม่ือทานประสบปญหาสวนตัว ทานสามารถ
ปรึกษาผูบังคบับัญชาได 

     

43 ผูบังคับบญัชาของทานรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานของทาน 

     

44 ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบญัชา      
45 ทานรูสึกวาผูบังคับบญัชาปฏิบัตติอทานอยางมี

อคต ิ
     

46 ทานพอใจในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือใน
การทํางานของผูบังคับบัญชา 

     

47 ผูบังคับบญัชาของทานมีความยุติธรรม      
48 ผูบังคับบญัชาใหอํานาจในการตัดสินใจแกทาน

ตามความเหมาะสม 
     

49 ทานคิดวาบรษิัททีท่านทํางานจะเติบโตตอไป
อีก 

     

50 ทานรูสึกตัดสนิใจถูกตองที่เขาทํางานในบริษัท
นี้ 

     

51 ทานรูสึกขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน      
52 การทํางานในบริษัทนีท้ําใหชีวติของทานมี

ความมั่นคง 
     

53 ทานอาจถูกโอนยาย สับเปลี่ยนหนาที่หรอืให
ออกจากงานไดทันที 

     

54 ทานคิดจะทํางานที่บริษัทนีไ้ปอีกอยางนอย 2 
ป 

     

55 เสถียรภาพการเงินของบริษทัอยูในระดับที่ดี      
56 ทานพอใจกับโอกาสในการพัฒนาความรู

ความสามารถและทักษะการทํางานที่ทานไดรับ
อยู 

     

57 ทานคิดวาการทํางานที่นี่มีโอกาสกาวหนา
มากกวาที่อ่ืน 
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ขอ                    ขอความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

58 บริษัทมีการพจิารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาํแหนง
ที่มีความยุตธิรรม 

     

59 ทานพอใจในแผนการพัฒนาอาชีพใหกับบุคลากร
ของบริษัท 

     

60 
 

ทานรูสึกวาไมมีโอกาสไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงหนาที่การงาน 

     

61 ทานมีโอกาสในการยายหนวยงานไดหาก
ตองการ 

     

62 หากหัวหนางานลาออกบริษัทจะพิจารณาหาคน
ทดแทนในตําแหนงจากพนักงานภายในกอน 

     

63 บริษัทใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
งานที่ทานมีหนาที่รับผิดชอบอยู 

     

64 ทานสามารถตัดสินใจแกไขปญหาในเบือ้งตนได
ดวยตนเอง 

     

65 ทานมีสวนรวมในการวางแผนงานของหนวยงาน
หรือของฝาย 

     

66 แผนงานสวนใหญมาจากผูบริหารระดับสูง      

67 ทานไมสามารถเปลี่ยนวธิีการทํางานหรือแกไข
ปญหาไดหากไมไดรับอนุญาต 

     

68 ทานมีอิสระในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย      

69 สภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศ
ทั่วไปในสถานที่ทํางานของทานสงเสริมใหทาน
ทํางานสะดวก 

     

70 บริษัทของทานมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชไม
เพียงพอกับการทํางาน 

     

71 การจัดสถานที่และบริเวณทั่วไปของบริษัท
สะดวกและนาอยู 

     

72 บริษัทควรปรบัปรุงสถานทีท่ํางานใหดีกวานี้      

73 บริษัทควรปรบัปรุงระบบ
server/internet ใหดีกวานี ้
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ตอนที่2   แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทํางานและการรักษาบคุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. โปรดเรียงความพึงพอใจในการทํางานที่มีตอบริษัทจากมากไปหานอย 5 อันดับแรกโดย
ใสหมายเลข 1,2,3,4,5 ตามลําดับ ลงใน [  ] ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน เม่ือ  1  คือ 
ความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด และ   5  คือ ความพึงพอใจในการทํางานนอยที่สุด 

            [     ] นโยบายและการบริหารงาน 
            [     ] บริษทัและลกัษณะงาน 
                [     ] ความกาวหนาในงาน 
            [     ] ความมั่นคงในงาน 
            [     ] ความสัมพันธกับผูบังคับบญัชา 
            [     ] ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
            [     ] คาตอบแทน 
        [     ] สวสัดิการ 
            [     ] สภาพแวดลอมในการทํางาน 
          [     ] ความอิสระในการทํางาน 
            [     ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
 
2. ทานคิดวาวธิกีารอยางไรที่จะชวยใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ

ในการทํางานเพิ่มขึ้น อันจะมีผลตอความรูสึกที่ตองการคงอยูในบริษทั โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 

2.1 ..................................................................................................................... 
2.2 ......................................................................................................................... 
2.3 ......................................................................................................................... 
2.4 ......................................................................................................................... 
2.5 ......................................................................................................................... 
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ตอนที่3   แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเติมขอความ หรือทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงของ
ทาน 
                                                                                                                                                
         สําหรับผูวิจัย                        

1. เพศ     [     ]  ชาย        [     ]  หญิง                                                                 
2. อายุ ……… ป                                                                                                
3. สถานภาพสมรส                                                                                             

[     ] โสด 
[     ] สมรส 
[     ] หมาย, หยาราง, แยกกันอยู 

4. การศึกษาขั้นสูงสุด / กําลังศึกษา                                                                  
[     ] ต่ํากวาปริญญาตร ี
[     ] ปริญญาตร ี
[     ] ปริญญาโท 
[     ] ปริญญาเอก 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษทั .......... ป  ........... เดือน                  
(นับถึงสิ้นเดือนเมษายน 2550) 

6. สถาบันการศกึษา                                                                                           
[     ] จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
[     ] มหาวิทยาลัยรัฐ 
[     ] มหาวิทยาลัยเอกชน 
[     ] มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ 

7. สาขาวิชา                                                                                                         
[     ] สายวิทยาศาสตร (ตามวุฒิบัตร เชน วิศวกรรม, โปรแกรมเมอร, บริหาร
คอมพิวเตอร) 
[     ] สายสังคมศาสตร (ตามวุฒิบัตร เชน นิติศาสตร, การตลาด, บัญชี) 
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8. ตําแหนงงาน                                                                                                    
[     ] ระดับปฏิบัติการ (PG 1 - 4) 
[     ] ระดับหัวหนางาน (PG 5 – 6) 

          [     ] ระดับผูจัดการสวน (PG 7) 
          [     ] ระดับผูจัดการฝาย (PG 8)  

9. สถานการณจางงาน                                                                                        
[     ] พนักงานประจํา 
[     ] พนักงานตามสัญญาจาง (ชั่วคราว) 
[     ] OUTSOURCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

166 
 
         ประวัติผูวจิัย 
 
ชื่อ-นามสกุล   นางภัทรีย  จันทรกองกุล 
 
ประวตัิการศึกษา  2534-2539  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ที่อยูปจจุบัน   26 มงคลนิเวศน  ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
    กรุงเทพฯ 10900 
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