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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความ
ผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนบทบาทของช่วงอายุในการเป็นตัวแปรก ากับของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจ านวน 500 ชุด จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ด้วย
สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานรวมท้ังการถดถอยแบบล าดับช้ัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยการรับรู้ความยุติธรรมเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด  (β = 
0.288) อีกท้ังทุกปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ  44.8 
(Adjusted R2 = .448) และงานวิจัยยังพบว่า ช่วงอายุยังแสดงบทบาทในการเป็นตัวแปรก ากับในทาง
ลบของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน และการรับรู้ความ
ยุติธรรมส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าในช่วงอายุท่ีต่ ากว่า ดังนั้นผู้ท่ีมีบทบาทใน
การวางแผนกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทน จะต้องค านึงถึงเรื่องค่าตอบแทนและความยุติธรรมเป็นส าคัญ ซึ่ง
จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าค่าตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจภายใต้หลักความยุติธรรมและเหมาะสม  เป็นส่ิง
ดึงดูดจูงใจท่ีส าคัญให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีจะ
เข้ามาร่วมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร องค์กรจึงควรหันมาให้ความส าคัญกับส่ิงนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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The objectives of this research were to study the relationship between total 
returns and organization commitment as well as the role of the generations as a 
moderator of the relationship between total returns and organization commitment. 
The samples of this research is 500 accounting professionals and the data were 
collected via questionnaires. The collected data were analyzed with inferential 
statistics including hierarchical regression. The results indicated that compensation 
factors, justice and relational returns have significant effects on organization 
commitment (p-value = 0.01). Justice reveals the highest effects on organization 

commitment (β = 0.288). The variance of organization commitment can be explained 
by all factors at 44.8 (r2 = .448). Furthermore, generations play a significant negative 
moderator on the relationship between compensation factor and organization 
commitment include the relationship between justice and organization commitment in 
accounting professionals. This means compensation factor and justice have more 
significant effects on organization commitment in younger generation. Therefore, those 
who play a role of strategic compensation planning must aware of compensation and 
justice. The results of study indicate that satisfactory compensation must be under 
justice and reasonable principles. This is an important incentive for employees. 
Especially, Generation Y employees, who will be the major force for organizational 
development. The organization is recommended to focus on compensation and justice 
in order to increase performance of organization and create a competitive advantage. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 

1.1  ท่ีมาและความส าคัญ 

 
ขณะท่ีโลกก าลังเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด เกิดความผันผวน ความไม่

แน่นอนและมีความซับซ้อนคลุมเครืออยู่นั้น หรือท่ีเรียกว่ายุค VUCA WORLD ซึ่งเกิดผลกระทบเป็น
วงกว้างจากการปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น อาทิเช่น ทิศทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามประเทศ
มหาอ านาจ การรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท า
ให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน องค์กรแต่ละแห่งมี
การสรรหาวิธีการเพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการหาหนทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ขับเคล่ือนองค์กร และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจกันอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดยน าเอาแผนกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร มาใช้ในการวางแผนเพื่อความ
อยู่รอดและปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันปัจจัยหนึ่งท่ีองค์กรขาดไม่ได้ ซึ่งมีความส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรให้ไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จนั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์  อาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ขององค์กรอย่างยั่งยืนอยู่ท่ี “คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้นๆ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2553) ท าให้ใน
ปัจจุบันในทุกภาคส่วนหันมาให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ซึ่งมี
กระบวนการท่ีซับซ้อนและละเอียดอ่อนเริ่มจากการด าเนินการคัดเลือกคนดีและคนเก่งเพื่อร่วมงาน
กับองค์กร แล้วจะต้องรักษาให้ดี พัฒนาให้เกิดความรู้ ความสามารถ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556) 
เพื่อท่ีจะได้น าเอาความรู้ความสามารถมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและก้าว
ทันต่อโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ประเด็นท่ีส าคัญทางทรัพยากรมนุษย์นั้นมีด้วยกันอยู่หลายประเด็น แต่โออาซี เวิด์ลวาย ORC 
Worldwide อ้างถึงใน (Hansen, 2007) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากร
มนุษย์ ได้ท าการส ารวจ จัดอันดับและให้คะแนน ประเด็นทางทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญต่อองค์กร
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พบว่า การบริหารค่าตอบแทนนั้นมีคะแนนค่าเฉล่ียของความส าคัญท่ีมีต่อองค์กรสูงถึง 4.24 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในหลาย ๆ องค์กรใช้ค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือเพื่อดึงดูดจูงใจบุคคลจากภายนอกท่ีมี
ความสามารถเข้าสู่องค์กร และยังเป็นส่ิงท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถให้คงอยู่และ
ทุ่มเทท างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มท่ี และสามารถแข่งขันกับองค์กรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ จาก
มุมมองของพนักงาน มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนถือเป็นส่ิงส าคัญในการก าหนดไลฟ์สไตล์ ชีวิตความ
เป็นอยู่ หรืออาจจะเป็นปัจจัยแรกที่จะพิจารณาเพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กร ไม่เพียงเท่านั้นค่าตอบแทน
ยังเป็นอะไรท่ีมากกว่าเงิน หรือผลประโยชน์ แต่ยังเป็นส่ิงท่ีก าหนดสถานภาพทางสังคม อิทธิพล และ
ขวัญก าลังใจอีกด้วย (Belcher และ Atchison, 1987; Lawler, 1981) อย่างไรก็ตามองค์กรจะต้อง
ก าหนดระบบค่าตอบแทนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เนื่องจากค่าตอบแทนท่ีองค์กรจัดสรรให้กับพนักงานนั้นมีมูลค่าสูง
ถึงครึ่งหนึ่งของรายจ่ายท้ังหมดขององค์กร (Hameed, kashif Zubair, Ali และ Arslan, 2014)
ค่าตอบแทนจึงเปรียบได้กับเหรียญท่ีมี 2 ด้าน ด้านหนึ่งแสดงถึงรายได้ของพนักงาน ส่วนอีกด้านหนึ่ง
ก็แสดงถึงต้นทุนจากนายจ้าง กล่าวคือ นายจ้างจะมอบค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ส่วน
พนักงานก็มอบแรงงานหรือผลงานเป็นส่ิงแลกเปล่ียนให้แก่นายจ้าง (Belcher และ Atchison, 1987) 
Watson Wyatt Worldwide อ้างถึงใน (Hansen, 2007) ได้ท าการส ารวจพนักงานองค์กรขนาดใหญ่
จ านวน 262 องค์กรพบว่า สาเหตุท่ีท าให้พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีนั้นลาออก อันดับหนึ่งท่ี
พนักงานตอบคือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทน สูงถึง 71% แต่ในทางกลับกันนายจ้างนั้นกลับมองว่า
ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยให้พนักงานลาออกเพียง 45% เท่านั้น ดังแผนภูมิ 
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ดัดแปลงจาก Watson Wyatt Worldwide อ้างถึงใน Hansen, 2007: 10 

จากการส ารวจ จึงแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนส าหรับ
พนักงาน เพราะแต่ละคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องท่ียากหากจะปรับให้พนักงานทุก
คนเกิดความพึงพอใจท้ังหมด เนื่องจากค่าตอบแทนจะต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างนโยบายองค์กรและการ
บริหารจัดการ (Hansen, 2007; สุเบญญา ขวัญทอง และ ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ, 2558) ฉะนั้น องค์กร
ควรตระหนักว่า ค่าตอบแทนท่ีให้กับพนักงานนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
และมีความเป็นธรรมต่อตัวพนักงาน ไม่ต่ ากว่าธุรกิจในประเภทเดียวกัน ไม่ใช้เกณฑ์อายุหรือความ
อาวุโสในการจ่าย ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเองให้ดีท่ีสุด เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับองค์กร อีกท้ังยังสามารถลดปัญหาอื่น ๆ ท่ี
จะเกิดขึ้น อาทิเช่น การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดความตรงต่อเวลา การขาดงาน การเปล่ียน
งาน ไปจนถึงการลาออกจากองค์กร ในท่ีสุด (Grant, 1991; Whitney และ Cooper, 1989; อนันต
ชัย คงจันทร์, 2529) ปัญหาและอุปสรรคท่ีนักทรัพยากรมนุษย์เกือบทุกองค์กรนั้นจะต้องเผชิญ ส่วน
ใหญ่แล้ว มาจากเรื่องคนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนมีความละเอียดอ่อนซับซ้อน มีความรู้สึกนึกคิดท่ี
แตกต่างกันออกไป ถือเป็นส่ิงท้าทายท่ีนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลและบริหารจัดการ ซึ่งมีอยู่
ประเด็นหนึ่งท่ีแทบจะทุกองค์กรจะต้องเผชิญ ท่ีมาพร้อมกับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วคงจะหนีไม่
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พ้น เรื่องความหลากหลายของพนักงาน (diversity workforce) ไม่ว่าจะเป็นด้าน ภาษา สังคม 
วัฒนธรรม และช่องว่างระหว่างช่วงวัย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้ความส าคัญเป็น
อันดับต้น ๆ ในการหาหนทางท่ีจะท าอย่างไรให้พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันมาอยู่
ร่วมกันและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร (ดาวใจ ศรลัมพ์, 2555) หาก
ไม่มีการจัดการใด ๆ หรือปล่อยปละละเลย ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันภายใน ส่งผลกระทบเป็น
วงกว้างในธุรกิจ แต่หากองค์กรมีกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ไขปฏิบัติท่ีดีก็จะเป็นการพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาส สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรได้เป็นอย่างดี (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554) 
ส่วนความหลากหลายของพนักงานท่ีทุกองค์กรต้องประสบอยู่อย่างแน่นอน และเล่ียงไม่ได้คือ ความ
แตกต่างของอายุหรือเรียกว่าความต่างของเจนเนอเรชั่น (generation)  ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างช่วงวัย
ของพนักงาน โดยในปัจจุบันยังเป็นประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงและให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ในแต่ละ
ช่วงวัยนั้นจะมีวิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม มุมมองในชีวิต มุมมองต่อการท างาน และ
อุดมการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงได้มีการจ าแนกพนักงานในองค์กรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ 
ตามช่วงอายุ (Weingarten, 2009) คือ กลุ่มพนักงานท่ีอายุมากหรือกลุ่มเบบี้บูมส์ (Baby boom) จะ
เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นเข้มงวด ประสบการณ์สูง แต่เริ่มหมดไฟในการท างาน ส่วนกลุ่มท่ีเป็นก าลังส าคัญ
ท่ีเริ่มมีประสบการณ์การท างานและเริ่มถ่ายทอดเทคนิคให้กับรุ่นน้องได้ไปจนสู่การเตรียมความพร้อม
สู่ต าแหน่งบริหาร กลุ่มนี้จะจัดอยู่กลุ่มคนรุ่นกลาง หรือกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) ส่วน
น้องใหม่ไฟแรงหรือกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) จะเป็นผู้ท่ีเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วัยท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก่งหรือ Talent ขององค์กร เพราะเป็นน้อง
ใหม่ไฟแรง แต่มีความอดทนต่ า  ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมีความขัดแย้งของคนท่ีมีช่วงอายุท่ีต่างกัน 
เนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน จากปัญหาเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลถึ งการคงอยู่หรือลาออกของ
พนักงานได้ 

จากการท่ี Modern Survey (2015) ได้ท าการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานจ านวน 2,000 คน แบ่งตามเจนเนอเรช่ัน พบว่า กลุ่มพนักงานท้ังเบบี้บูมส์ เจนเนอเรช่ัน
เอ็กซ์ และเจนเนอเรช่ันวายนั้น มีความผูกพันต่อองค์กรระดับมาก  เพียงแค่ 13% ในเบบี้บูมส์ และ 
14% ในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับพนักงานท่ีไม่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรเลย ซึ่งมีถึง 23% ในเบบี้บูมส์ 24% ในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ 22% ในเจนเนอเรชั่น
วาย (Modern Survey, 2015) ดังภาพ 
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แหล่งท่ีมา: Modern survey, 2015: 10 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ในเบบ้ีบูมส์จะผ่านประสบการณ์การท างานมานาน ส่วนใหญ่
แล้วก็ยังอยู่ในต าแหน่งบริหาร หรือ จะเป็นในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ท่ีผ่านประสบการณ์มาพอสมควร 
และก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคตอันใกล้ รวมถึงในเจนเนอเรช่ันวาย ท่ีถือว่าเป็นน้องใหม่ 
เพิ่งจะได้เข้าไปสู่วงจรการท างานเพียงไม่นานแต่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่แล้ว
พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า และอีกจ านวนไม่น้อยท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์กรเลย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงอิทธิพลของช่วงวัยต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมจาก
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การท างานและความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ สามารถอธิบายถึงผลกระทบของ
ผลตอบแทนรวมต่อความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
เฉพาะเพียงวิชาชีพเดียว คือวิชาชีพบัญชี โดย งานด้านบัญชีนั้นเป็นงานท่ีผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นท่ี
จะต้องมีความรู้เฉพาะทาง มีความซื่อสัตย์ในหน้าท่ี มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และจะต้อง
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ส าคัญท่ีสุดนั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีจบปริญญาทางการบัญชีโดยเฉพาะ 
เนื่องจาก เป็นวิชาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือรับท าบัญชี
อิสระ 

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ท่ีประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการก าหนดให้
จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติใน
สาขาวิชาชีพหลัก เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงาน
เช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีใน  10 ประเทศ มีการก าหนด
ครอบคลุม 8 อาชีพ จึงถือเป็นผลดีในการเปิดตลาดงานให้กว้างขึ้นส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษาในวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องท้ัง 8 อาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมไปถึงวิชาชีพบัญชีด้วย  

จากท่ีอมรา ติรศรีวัฒน์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการไปท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนของนักบัญชีไทย พบว่า นักบัญชีในประเทศไทยมีความพร้อมและต้องการไปท างาน
ในประเทศสมาชิก เป็นจ านวนมาก โดยประเทศท่ีนักบัญชีให้ความสนใจและต้องการจะไปท างานมาก
ท่ีสุด คือประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากในประเทศสิงคโปร์นั้นมีการจ่ายเงินเดือนเฉล่ียสูงถึง 172,520 
บาท/เดือน ในขณะท่ีประเทศไทยมีการจ่ายเงินเดือนให้กับนักบัญชีเฉล่ียเดือนละ 62,161 บาท/เดือน 
จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีการจ่ายเงินเดือนมากกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า และท่ีน่าสนใจคือ นัก
บัญชีในประเทศไทยยังมีความสนใจและต้องการท่ีจะไปท างานท่ีประเทศเวียดนามสูงรองลงมาจาก
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมีการจ่ายเงินเดือนเฉล่ียเพียง 23,675 
บาท/เดือน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วน้อยกว่าถึง 3 เท่า ซึ่งสาเหตุท่ีนักบัญชีให้ความสนใจท่ีจะ
ย้ายงานไปยังประเทศเวียดนามเนื่องมาจาก ประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศเปิดใหม่และมีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการท างาน และสามารถ
มีความก้าวหน้าในอาชีพสูง ซึ่งถือเป็นเหตุผลอันดับท่ีสองท่ีนักบัญชีมีความต้องการไปท างานใน
ต่างประเทศรองมาจากเรื่องค่าตอบแทน (อมรา ติรศรีวัฒน์, 2559) 

อย่างไรก็ตามงานด้านบัญชีนั้นถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยจะ
มุ่งเน้นถึงการน าเสนอข้อมูลทางการเงินในก าหนดทิศทางของธุรกิจ โดยกานต์ ตระกูลฮุน (2556) 
อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี จ ากัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ในขณะท่ีงานด้านทรัพยากร
มนุษย์นั้นเป็นมือขวาขององค์กร แต่งานด้านบัญชีนั้นเปรียบเสมือนมือซ้ายขององค์กรเช่นกัน 
เนื่องจาก นักบัญชีเป็นส่วนในการสนับสนุนหลักท่ีส าคัญท่ีท าให้การเข้าไปซื้อกิจการหรือธุรกิจต่าง ๆ 
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ส าเร็จ เพราะข้อมูลท่ีได้รับจากนักบัญชีนั้น นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ยังมีการ
วิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม ซึ่งข้อมูลทางการเงินจะเป็นตัวช่วยในการพิจารณาในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงสามารถสามารถด าเนินธุรกิจแบบเชิงรุกโดยมีนักบัญชีอยู่เบ้ืองหลังแสดงให้เห็นว่า
กิจการหรือธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีระบบบัญชีท่ีดี รวมทั้งมีบุคลากรด้านการบัญชี
ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี และท่ีส าคัญ
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นท่ียอมรับของทุก ๆ คน (กานต์ ตระกูลฮุน
, 2556) 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญท้ังในด้าน
ผลตอบแทนรวม การรับรู้ความยุติธรรม และความแตกต่างระหว่างช่วงอายุท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเพื่อก าหนดหรือปรับเปล่ียนนโยบายการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรด้านการบัญชีภายในองค์กร 
ในการสร้างและท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรใน
วิชาชีพบัญชี 

1.2.2  เพื่ อ ศึ กษาบทบาทของ ช่วงอ ายุ  (Generation) ในการ เป็ น ตัวแป รก ากั บ 
(Moderator) ของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี 

1.2.3 เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์กรตามความแตกต่างของ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาข้อมูลเฉพาะปัจจัยด้านผลตอบแทนรวมจากการท างาน นโยบายค่าตอบแทน การ

บริหารจัดการค่าตอบ และการรับรู้ความยุติธรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร และมี
ความสัมพันธ์ต่อ 3 เจนเนอเรชั่น ซึ่งได้แก่ เบบี้บูมส์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย 
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1.3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.3.2.1 ประชากร 

ท าการศึกษาข้อมูลในกลุ่มวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ท่ีจบปริญญาตรีและท างานในด้าน
บัญชี ซึ่งมีจ านวน 68,869 คน (พชร ใจอารีย์, 2559) 

1.3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากรผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจ านวน 68,869 คน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้

สูตรค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ Yamane ท่ีความเช่ือมั่น 95% (1973: 727-728) ซึ่งจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ านวน 398 คน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสมดุลและเท่า
เทียมของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีดังนี้คือ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นเบบี้บูมส์ (ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507) จ านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522) จ านวน 200 คน และ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
เจนเนอเรชั่นวาย (ผู้ท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2542) จ านวน 200 คน รวมทั้งหมด 500 คน 

1.3.3 ด้านเวลา 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลและด าเนินการวิจัย ต้ังแต่ มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560 รวม 

ระยะเวลาท้ังส้ิน 6 เดือน 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความคาดหวังให้เกิดประโยชน์แก่คนหลายกลุ่ม ดังนี้ 

1.4.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา (ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) 
  เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจท่ีมากขึ้นถึงความแตกต่างด้านลักษณะบุคคล และการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทนรวมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

1.4.2 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารขององค์กร 
  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดหรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์หรือนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนายกระดับความผูกพันต่อองค์กรให้ถูกต้องและเหมาะสมตามแต่ละช่วง
อายุของพนักงาน 

1.4.3 นักวิจัยในอนาคต 
  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐาน และทราบถึงแนวทางในการศึกษารวมถึงข้อจ ากัดของ
การวิจัยในหัวข้อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในแต่ละช่วงวัย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
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1.4.4 ประชาชนทั่วไป 
  ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานของพนักงานและตนเอง 
 



 

 

บทที ่2 
 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวม

และความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิชาชีพพยาบาลและวิชาชีพบัญชีในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ท าการประมวล และค้นคว้างานวิจัย แนวคิดทฤษฎี จากต ารา เอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะน าเสนอเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนรวมจากการท างาน 
2.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
2.3   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น (Generation) 
2.4   ความหมายและข้อมูลของวิชาชีพบัญชี 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนรวมจากการท างาน 

 
2.1.1 นิยามและความหมายของผลตอบแทนรวมจากการท างาน (Total Returns from 

work) 
ผลตอบแทนรวมจากการท างานในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Total Return form work” แต่

นักวิชาการบางท่านใช้ค าว่า “Compensation” ท่ีแปลว่า ค่าตอบแทน ซึ่งมีความหมายท่ีใกล้เคียง
กัน แต่ล้วนแล้วจะมีความหมายว่า ทุก ๆ รูปแบบของผลตอบแทนท้ังด้านการเงิน บริการ และ 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นท่ีส่ิงพนักงานจะต้องได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดย
สามารถแบ่งผลตอบแทนรวมจากการท างานได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลตอบแทนเชิงธุรกรรม 
(Transactional Returns) และ ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (Relational Returns) (Milkovich, 
Newman และ Gerhart, 2014; Mondy และ Noe, 2005; กัลยาณี เสนาสุ, 2556)  

  2.1.1.1 ผลตอบแทนเชิงธุรกรรม (Transactional Returns) 
ผลตอบแทนรวมจากการท างานท่ีพนักงานจะได้รับในประเภทแรกคือผลตอบแทนเชิง

ธุ รก รรม  (Transactional Returns) ห รื อ ค่ าตอบ แทน รวม  (Total compensation) ซึ่ ง เป็ น
ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนตามธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นส่ิงจูงใจท่ีมีความส าคัญส าหรับการ
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ปฏิบัติงานของพนักงาน รู้จักกันในรูปค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน จึงท าให้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า 
ค่าตอบแทนภายนอก หรือรางวัลภายนอก อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  มีท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
ทางตรง และทางอ้อม โดยสามารถแบ่งผลตอบแทนเชิงธุรกรรมออกได้เป็น 3 ประเภท สามารถ
อธิบายได้ต่อดังนี้  (Gomez-Mejia, Balkin และ Cardy, 2012 ; Ivancevich และ Hoon, 2002 ; 
Martocchio, 2006 ; Mathis และ Jackson, 2008 ; Milkovich และคณะ 2014 ; Mondy และ 
Noe, 2005; Perkins และ G., 2008; กัลยาณี เสนาสุ, 2556) 

1)  ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Base Compensation / Base Pay) 
เป็นเงินส่วนท่ีพนักงานจ าเป็นต้องได้รับจากการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา

จากค่าของงานและทักษะของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้แก่ ค่าจ้าง (wage) ซึ่งหมายถึง เงินท่ีจ่ายให้กับ
พนักงานท่ีมีการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายช่ัวโมง หรือรายช้ิน และเงินเดือน (salary) ท่ีหมายถึงเงินท่ี
มีการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ตามท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับองค์กรภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  
เพื่อสร้างความจงรักภักดีและความผูกพันในการมีส่วนร่วมต่อองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม เงินเดือนนั้น
เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงระดับท่ีสูงกว่าค่าจ้าง ปัจจุบันความแตกต่างของค่าจ้างและเงินเดือนเริ่มมีความใกล้เคียง
กัน เช่น คนท่ีได้รับค่าจ้างนั้นก็มีสิทธิ์ท่ีจะได้รับเงินในวันหยุดได้ค่าท างานล่วงเวลา และสามารถลา
ป่วยได้ ล้วนเหมือนกับผู้ท่ีได้รับเงินเดือน ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ า 

2) ค่าตอบแทนผันแปร หรือ ค่าตอบแทนจูงใจ (Pay incentives)  
 เป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโดยตรงอีกประเภทหนึ่ง แต่ได้รับการออกแบบมา

เพื่อเป็นรางวัลส าหรับผลงานของพนักงานแต่ละคน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโบนัส เบี้ยขยัน รวมไป
ถึงค่าคอมมิชช่ัน (Commission) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานนั้นมีความขยันขันแข็งในการท างาน 
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันในภาคเอกชนนิยมจ่าย
ค่าตอบแทนจูงใจในรูปของหุ้นส่วนขององค์กรกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว 
เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบ 

3) ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เกื้ อ กู ล  (Benefits) ห รื อ ค่ า ต อ บ แ ท น เส ริ ม 
(Supplementary compensation)  

 จัดเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Compensation) ถือ
ได้ว่าเป็นส่ิงสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ส าหรับคนท่ัวไปจะรู้จักกันในค าว่า “สวัสดิการ” แต่ 
สวัสดิการ นั้นมีความหมายท่ีแคบไป เนื่องจาก ผลประโยชน์เกื้อกูล ในทางวิชาการนอกจาก
ผลประโยชน์และบริการแล้วนั้นยังมีการรวมเอารางวัลทางอ้อมอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากค่าจ้างและ
เงินเดือน ซึ่งผลประโยชน์เกื้อกูลบางอย่างเป็นส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดให้พึงมี นายจ้างจ าเป็นจะต้อง
จัดหาให้กับพนักงาน หากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ผลประโยชน์เกื้อกูลแบ่ง
ได้ 3 กลุ่ม คือ 1) ผลประโยชน์เกื้อกูลเกี่ยวกับการป้องกันรายได้ท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นใน
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ชีวิตประจ าวัน เช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 2) ผลประโยชน์เกื้อกูลเกี่ยวกับโปรแกรมหรือ
รูปแบบท่ีให้ความส าคัญถึงการด าเนินงานและการใช้ชีวิต เช่น วันหยุด วันลา และ 3) ผลประโยชน์
เกื้อกูลเกี่ยวกับค่าเบ้ียเล้ียงต่าง ๆ 

2.1.1.2 ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (Relational Returns) 
  ประเภทท่ีสองของผลตอบแทนรวมจากการท างานคือ ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
หรือ ผลตอบแทนเชิงจิตวิทยา (Psychological Returns) ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน และเป็น
ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ (intangible) เกิดขึ้นจากงานและส่ิงแวดล้อมของการท างาน ไม่ได้มีการก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้างแต่อย่างใด แต่เกิดขึ้นจากนโยบายการบริหารจัดการและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร ซึ่ง
จะมีผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และระดับความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างมาก ได้แก่ การได้รับ
การยกย่องต าแหน่งหรือสถานะจากการปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การได้รับรู้ถึง
ความมั่นคงขององค์กร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขไร้ความกังวล งานท่ีท ามีเหมาะสมกับ
ความสามารถของพนักงาน ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรมีการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลาย ๆ ส่ิงท่ีจะท าให้พนักงานรับรู้ถึงความส าเร็จในการ
ท างาน รวมท้ัง การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  (Gomez-Mejia และคณะ 
2012; Ivancevich แ ล ะ  Hoon, 2002; Martocchio, 2006; Mathis แ ล ะ  Jackson, 2008; 
Milkovich และคณะ 2014; Mondy และ Noe, 2005; Perkins และ G., 2008; กัลยาณี เสนาสุ, 
2556)    

สรุปได้ว่า ผลตอบแทนรวมจากการท างาน หมายถึง ทุก ๆ รูปแบบของผลตอบแทนด้าน
การเงิน บริการ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพนักงานได้รับ เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนโดยการแลกเปล่ียนกับ
การปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น ผลตอบแทนเชิงธุรกรรม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ประกอบไปด้วย ค่าจ้างหรือเงินเดือน เงินจูงใจ และผลประโยชน์เกื้อกูล และผลตอบแทน
เชิงความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงิน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจ
ของพนักงาน ประกอบด้วย การยกย่องและสถานะ ความมั่นคงในการงาน ความท้าทายในงาน และ
โอกาสในการเรียนรู้ 

ดังนั้น ผลตอบแทนจากการท างาน นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึงระดับสถานะในการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานแล้ว ยังเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการจูงใจพนักงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร โดยภายในนั้นจะต้องเป็นส่ิงท่ีธ ารงรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กร ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างให้พนักงานมีความต้ังใจ มุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่วนภายนอกนั้นเป็นส่ิงดึงดูดผู้ท่ีมีความรู้
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ความสามารถสูง เลือกท่ีจะเข้าร่วมงานกับองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประเด็นแรกท่ีบุคคลเลือกท่ีจะเข้าร่วมงานกับ
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น บุคคลจะท าการประเมินถึงค่าตอบแทน และท าการเปรียบเทียบกับองค์กร
คู่แข่งและตลาด อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีมอบให้กับพนักงานนั้น ถือเป็นต้นทุนจ านวนสูง
มาก องค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และค านึงถึง
ความคุ้มค่าในการจ่ายให้มากท่ีสุด เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
ภาพท่ี 2.1 ผลตอบแทนรวมจากการท างาน 
ดัดแปลงจาก (Milkovich และคณะ 2014) 

จากท่ีกล่าวมานั้นผลตอบแทนในทุกประเภท ถือเป็นส่ิงส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นตัวเงิน งาน หรือส่ิงแวดล้อม ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป ดังท่ีสอดคล้องกับ
แนวความคิดเรื่องความต้องการของมนุษย์ ท่ีได้มีการน าเสนอโดย นักจิตวิทยาคลีนิคท่ีช่ือว่า 
Abraham Maslow (1954) ซึ่งทฤษฏีของมาสโลวหรือ Maslow’s need hierarchy Theory ท่ีได้
กล่าวไว้ว่าผู้คนจะมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป 5 ข้ัน ซึ่งหมายความว่าความต้องการจะถูกกระตุ้น
จากความต้องการท่ีน้อยท่ีสุดไปจนถึงความต้องการท่ีมากท่ีสุด (Maslow, 1954) 

1.  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเช่น การต้องการอาหาร อากาศ น้ า ท่ีพักอาศัย เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน องค์กรควรจะต้องตอบสนองพนักงานด้วยเงินเดือนท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน  
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2.  ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการ
ล าดับข้ันท่ี 2 ของทฤษฎี Maslow ล าดับข้ันนี้จะเกิดความต้องการก็ต่อเมื่อความต้องการทาง
กายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัยนั้นคือ การท่ี
ส่ิงแวดล้อมต่างๆนั้นปลอดภัยและปราศจากส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆนั้นด้านร่างกายและจิตใจ องค์กร
สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการด้านความปลอดภัยได้ในหลากหลายด้าน เช่น การท่ี
องค์กรมีเครื่องมือในการท างาน ท่ีปลอดภัย มีประกันภัย และความมั่นคง  

3.  ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (Social Needs) ความต้องการล าดับ
ขั้นท่ี 3 ของทฤษฎี Maslow ล าดับขั้นนี้จะเกิดความต้องการก็ต่อเมื่อความต้องการความ
มั่นคงหรือความปลอดภัยนั้นได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการล าดับขั้นนี้คือ ต้องการมี
เพื่อนและเป็นท่ีรักและเป็นท่ียอมรับต่อผู้อื่น องค์กรสามารถจะตอบสนองต่อความต้องการ
ขั้นนี้ได้โดยการสร้างกิจกรรมทางสังคมภายในองค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิเช่น 
การจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ การจัดงานสังสรรค์กิจกรรมนอกสถานท่ีการท างาน เป็นต้น  

4.  ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการล าดับขั้นท่ี 4 ของ
ทฤษฎี Maslow ล าดับขั้นนี้คือ การท่ีผู้คนจะเริ่มกลับมาพัฒนาการมองตัวเองให้ดีขึ้น และ
เคารพตัวเอง   มากขึ้น เพื่อให้ได้รับการเคารพจากผู้อื่น องค์กรสามารถท าการตอบสนอง
ล าดับขั้นนี้ได้หลากหลายวิธี เช่น การมีรางวัลให้กับพนักงานเมื่อท างานหรือกิจการอะไร
ส าเร็จ การให้โบนัส หรือแม้กระท่ังการเสนอการเล่ือนต าแหน่งให้กับพนักงาน  

5.  ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) ความ
ต้องการล าดับขั้นท่ี 5 ของทฤษฎี Maslow เป็นล าดับขั้นความต้องขั้นสูงสุด ความต้องการ
ล าดับขั้นนี้ ผู้คนจะต้องการก็ต่อเมื่อ ความต้องการทุกล าดับขั้นท่ีกล่าวมานั้นได้รับการ
ตอบสนองทุกล าดับข้ันแล้ว จะกล่าวได้ว่าความต้องการล าดับขั้นนี้คือการท่ีผู้คนต้องการท่ีจะ
ประสบความสูงสุดในชีวิตการท างาน มีคุณค่าอย่างมากต่อองค์กรท่ีพนักงานได้ร่วมงาน  
จากทฤษฎี จะเห็นได้ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด โดยความต้องการ

นั้นจะมีลักษณะความต้องการจากขั้นต่ าไปจนถึงขั้นสูงสุดตามล าดับความส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามหาก
ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว ก็ไม่สามารถท่ีจะเป็นเงื่อนไขในการจูงใจบุคคลนั้น ๆ 
อีกต่อไป ดังนั้น หากเราต้องการกระตุ้นแรงจูงใจให้มนุษย์ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เรา
ก็จะต้องทราบถึงความต้องการของบุคคล เพื่อเป็นเงื่อนไขในการแลกเปล่ียน 
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จากนั้น Alderfer (1972) ได้มีการน าเสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ข้ึนมา โดย
ให้ช่ือทฤษฎีว่า ERG Theory (Alderfer’s ERG Theory) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดของ 
Maslow แต่มีความเรียบง่ายกว่า โดยความแตกต่างของทฤษฎี ERG นั้น จะรวบเอาทฤษฎีของ 
Maslow จาก 5 ข้อเหลือเพียง 3 ข้อ (Alderfer, 1972) คือ  

1.  ความต้องการเพื่อการด ารงชีพ (Existence Needs) เป็นความต้องการในการ
เป็นอยู่ท่ีดีทางกายภาพ  

2.  ความต้องการในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการท่ีเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสัมพันธภาพอื่นๆในทางสังคม  

3.  ความต้องการท่ีจะเจริญเติบโต (Growth Needs) เป็นความต้องการภายในของ
บุคคล  อันท าให้เขามีการพัฒนาตนเอง โดยสามารถสรุปให้เข้าใจง่ายคือ จากทฤษฎีล าดับข้ัน
ความต้องการของ Maslow ในขั้นแรก ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 
และในขั้นท่ี 2 ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย (Safety Needs) Alderfer จะ
รวมไว้เข้าด้วยกัน และให้ค าจ ากัดความว่าเป็นความต้องการเพื่อการด ารงชีพ (Existence 
Needs) ซึ่งจะหมายถึงความต้องการพื้นฐาน ส่วนความต้องการในขั้นท่ี 3 ความต้องการ
ความผูกพันหรือการยอมรับ (Social Needs) ซึ่ง Alderfer ได้ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นความ
ต้องการในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs) และสุดท้าย ความต้องการล าดับท่ี 4 ความ
ต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) และความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 
(Self-Actualization Needs) Alderfer ก็ได้น ามารวมไว้ด้วยกัน แล้วให้ค าจ ากัดความว่า
เป็นความต้องการท่ีจะเจริญเติบโต (Growth Needs) 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Maslow’s Need Hierarchy Theory และ Alderfer’s  
       ERG Theory 
ท่ีมา: (Greenberg และ Baron, 2003)  

ปัจจุบันในภาคราชการได้มีการปรับเปล่ียนระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเทียบเท่ากับ
ในภาคเอกชน โดยส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้น าเอาระบบการจ าแนกต าแหน่ง
และค่าตอบแทนในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ หรือท่ีรู้จักกันว่า “ระบบแท่ง” (Multi 
Classification Scheme) มาใช้ เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่าระบบใหม่นี้สามารถจูงใจข้าราชการได้ 
เพราะในระบบนี้มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้นตามตลาด จากผลการศึกษาของ ศิวลีย์ สิริ
โรจน์บริรักษ์ (2556) ช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีจูงใจข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมในระดับสูง 
คือการได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน , การได้รับมอบหมายให้มี
อ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจท างานท่ีมีความส าคัญต่อส านักงาน แต่ปริมาณงานท่ีได้รับต้องมีความ
เหมาะสม, ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมภายใน และงานท่ีได้ท าจะต้องมีความท้าทายแต่จะต้องมี
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้มีโอกาสในการได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี (ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์, 2556) สอดคล้องกันกับ 
กัณทิมา คุณาวงศ์, ปภาวดี มนตรีวัด และอิศเรศ ศันย์สนีย์วิทยกุล (2556) ท่ีกล่าวว่า ความท้าทายใน
งาน, ความมีอิสะในการท างาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรนั้น เป็นปัจจัยท่ีท าให้
พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรด้วย (กัณทิมา คุณาวงศ์, ปภาวดี มนตรีวัด และ อิศเรศ ศันย์สนีย์
วิทยกุล, 2556) 
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จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความคาดหวังและต้องการในส่ิงท่ีแตกต่าง
กันไป ความล้มเหลวของระบบการบริหารค่าตอบแทนนั้นคือ การท่ีค่าตอบแทนไม่สามารถจูงใจ
พนักงานให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการท างานท่ีดีให้กับองค์กรได้  

Vrooms (1964) ได้ท าการศึกษาถึงความเช่ือมโยงระหว่ างผลการปฏิบั ติ งานและ
ผลตอบแทนท่ีเขาได้รับ ซึ่งพบว่า มนุษย์จะท าส่ิงใด มักมีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ท่ีจะได้รับ โดย
ส่ิงจูงใจในการให้พนักงานปฏิบัติงานให้กับองค์กร ก็คือผลตอบแทน ซึ่งพนักงานนั้นจะเกิดความ
พยายามท่ีสูงขึ้น เพราะเช่ือว่า ความพยายามจะท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น และได้รับการ
ประเมินท่ีดีด้วย ซึ่งผลการประเมินท่ีดีนั้น ก็จะท าให้องค์กรจ่ายผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นหรือได้รับการ
สนับสนุนในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี ซึ่งจะท าให้พวกเขามีความพึงพอใจ และได้ส่ิงท่ีต้องการตาม
เป้าหมายของแต่ละบุคคล ในความเป็นจริงแล้วแต่ละบุคคลนั้นมีคาดหวังถึงเป้าหมายท่ีแตกต่างกันไป 
โดย Vroom ได้ต้ังช่ือว่า ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) (Greenberg และ Baron, 
2003; Robbins และ Judge, 2013; Vroom, 1964) ตามทฤษฎีจะมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ 3 ส่ิงดังนี้  

1. ความสัมพันธ์ของความพยายามและผลการปฏิบัติงาน (Effort-performance 
relationship) คือ ความน่าจะเป็นท่ีบุคคลมีความทุ่มเทพยายามอย่างมาก จะน าไปสู่การมี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น  

2.  ความสัมพันธ์ของผลการปฏิบัติงานและส่ิงตอบแทน (Performance-reward 
relationship) คือ อัตราส่วนซึ่งคนเรามักเช่ือว่า การมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่ส่ิงตอบ
แทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ  

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงตอบแทนและเป้าหมายของบุคคล (Reward-personal 
relationship) คือ อัตราส่วนซึ่งเมื่อองค์กรมีการให้ ส่ิงตอบแทนท่ีเป็น ท่ีพึงพอใจตาม
เป้าหมายของบุคคล (Robbin, 2005; Robbin and Judge, 2013: 224-225) 
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ภาพท่ี 2.3 ความสัมพันธ์ของทฤษฎีความคาดหวัง 
ท่ีมา: (Robbins และ Judge, 2013) 

จากทฤษฎีความคาดหวังแสดงให้เห็นว่าการจะจูงใจให้พนักงานเกิดความพยายามท าส่ิงใดส่ิง
หนึ่งนั้นจะต้องทราบถึงเป้าหมายท่ีพนักงานได้ต้ังเอาไว้ เพื่อน าเอาเป้าหมายมาต้ังเป็นเงื่อนไข  ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งในงานวิจัยนี้คือ ค่าตอบแทน 

2.1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทน (Pay Model) 
โครงสร้างแบบจ าลองของค่าตอบแทน (Pay Model) แสดงให้เห็นกรอบแนวคิดของระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยพื้นฐาน 3 ส่วนท่ีส าคัญดังภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างของผลตอบแทนรวม 
ท่ีมา: (Milkovich และคณะ 2014) 

2.1.2.1 วัตถุประสงค์ของผลตอบแทนรวม (Objective) 
วัตถุประสงค์ของผลตอบแทนถือได้ว่าเป็นส่ิงแรกท่ีผู้ออกแบบระบบค่าตอบแทน

จะต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการออกแบบระบบค่าตอบแทนจะขับเคล่ือนไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้
วางไว้ในตอนต้น และยังเป็นแนวทางในการวัดความส าเร็จของระบบการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้ (Milkovich และคณะ 2014) 

1) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพเจาะจง คือปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น และควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 

2) ความยุติธรรม (Fairness)  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์พื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการออกแบบระบบ

ค่าตอบแทน มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความแน่ใจในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีความเป็นธรรม โดยการ
ออกแบบระบบค่าตอบแทนจะต้องตระหนักถึงผลงาน และความต้องการท่ีผาสุกของพนักงาน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกระบวนการในการก าหนดและจัดสรรรางวัลค่าตอบแทนให้มีความสัมพันธ์
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และตรงกับคุณสมบัติของพนักงานในงานนั้น ๆ (ธงชัย สันติวงษ์, 2531) มีความคงเส้นคงวาในการ
ปฏิบัติ ท่ีไม่มีความอคติล าเอียง ซึ่งก็หมายถึงองค์กรจะต้องมีความยุติธรรมเชิงกระบวนการ 
(Procedural Justice) เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ถึงความยุติธรรมเชิงผลลัพธ์ (Distributive 
Justice) ท่ีมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความยุติธรรมเชิงกระบวนการ เพราะเมื่อพนักงานได้รับรู้ถึง
ความยุติธรรมเชิงกระบวนการแล้ว พนักงานก็จะรับรู้ถึงความเป็นธรรมท่ีตนเองได้รับผลตอบแทน 
หรือรางวัลท่ีเทียบเทียมกับท่ีตนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไป ท าให้รู้สึกถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ได้มีการ
ศึกษาวิจัยเรื่องความยุติธรรมจากนักวิชาการหลายท่าน พบว่านอกจากความยุติธรรมเชิงกระบวนการ
และความยุติธรรมเชิงผลลัพธ์ ยังมีความยุติธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ( Interaction justice) อีกด้วย ซึ่ง
หมายถึงบุคคลจะรับรู้ถึงความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคคลอื่นด้วยความเสมอภาค เคารพ และ
ให้เกียรติ แต่เมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะมีการแสดงพฤติกรรม หรือกิริยาท่าทาง
ออกมาในเชิงลบ (Gilliland และ Langdon, 1998; Greenberg และ Baron, 2003; Robbins และ 
Judge, 2009; Wagner และ Hollenberg, 2005)  

 
ภาพท่ี 2.5 รูปแบบความยุติธรรมภายในองค์กร 
ท่ีมา: (Robbins และ Judge, 2009) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ก็จะเข้าใจว่าองค์กรมี
กระบวนการในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรม เรียกร้องให้ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทบทวนพิจารณา และอธิบายถึงกระบวนการดังกล่าว (Brockner และ Wiesenfeld, 1996)
จากทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ท่ีค้นพบโดยนักพฤติกรรมศาสตร์ท่ี ช่ือว่า Adams 
(1965) ซึ่งมีเนื้อหาท่ีว่า บุคคลจะมีการเปรียบเทียบส่ิงท่ีตนเองได้รับและส่ิงท่ีตนได้ท าลงไปกับบุคคล
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อื่นท่ีท างานในต าแหน่งหน้าท่ีหรือภาระงานท่ีคล้ายคลึงกัน ท้ังภายในและภายนอกองค์กรและท าการ
ตัดสินถึงความยุติธรรมว่าตนได้รับความเสมอภาคกับงานท่ีตนท าหรือไม่ เมื่อท าการเปรียบเทียบแล้ว
พบว่า ส่ิงท่ีตนได้รับนั้นมากกว่าส่ิงท่ีตนได้ท า หรือมากกว่าบุคคลอื่นท่ีมีต าแหน่งหรือภาระงานท่ี
คล้ายคลึงกัน บุคคลนั้นก็จะรู้สึกผิด และเกรงใจต่อส่ิงตอบแทนท่ีตนได้รับท าให้บุคคลพยายามท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพื่อให้คุ้มค่ากับส่ิงตอบแทนท่ีได้รับ โดยในกรณีนี้จะ
เรียกว่า ความไม่เสมอภาคจากการได้รับส่ิงตอบแทนสูง (Overpayment Inequity) ในทางกลับกัน 
หากบุคคลนั้นรู้สึกว่าตนได้รับส่ิงตอบแทนน้อยกว่าท่ีเขาได้ท า หรือน้อยกว่าบุคคลอื่นในต าแหน่ง
หน้าท่ีหรือภาระงานท่ีคล้ายคลึงกัน บุคคลจะรู้สึกถึงความโกรธเคือง ไม่พึงพอใจ ไม่เต็มใจท่ีจะท างาน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลลดลง เพราะรู้สึกว่าไม่ต้องปฏิบัติงานหรือท าหน้าท่ี
ตนเองให้ ดี ซึ่ งจะเกิดผลเสียกับองค์กร โดยในกรณีนี้ จะเรียกว่า การได้รับ ส่ิงตอบแทนต่ า 
(Underpayment Inequity) และเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตนได้รับส่ิงตอบแทนท่ีมีความเสมอภาคและเท่า
เทียมกับส่ิงท่ีตนท าไป รวมท้ังรู้สึกว่าเกิดเท่าเทียมกับบุคคลอื่นท่ีมีต าแหน่งและภาระงานคล้ายคลึง 
บุคคลก็จะพยายามเพิ่ มประสิทธิภาพในการท างานเช่นเดียวกับการได้รับ ส่ิงตอบแทนสูง 
(Overpayment) แต่ในกรณีนี้บุคคลจะรู้สึกสบายใจมากกว่า และยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคลด้วย ซึ่งจะเรียกว่า การได้รับส่ิงตอบแทนเสมอภาค (Equitable payment) 
(Adams, 1965; Greenberg และ Baron, 2003; Katz, Kahn และ Adams, 1982) โดยสามารถ
สรุปให้สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึนดังภาพท่ี 2.6 

 
ภาพท่ี 2.6 ความเสมอภาคและความไม่เสมอภาคจากการได้รับส่ิงตอบแทนของบุคคล 
ท่ีมา: (Greenberg และ Baron, 2003) 
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จากงานวิจัยของ Janssen (2001) ได้ศึกษาถึงการตอบสนองต่อการรับรู้ถึงความยุติธรรม
ของผู้จัดการ จ านวน 134 คน โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 45.33 ปี ผลการศึกษาพบว่า หากผู้จัดการได้รับรู้
และเข้าใจถึงความยุติธรรมของการให้ส่ิงตอบแทนขององค์กร ก็จะท าให้เกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความพึงพอใจ ส่วนผู้จัดการท่ีคิดว่าส่ิงตอบแทนท่ีได้รับนั้นไม่ยุติธรรมส าหรับพวก
เขา ก็ส่งผลให้ผู้ท่ีคิดเช่นนั้นไม่มีความพยายามให้กับงาน และเกิดความไม่พึงพอใจอีกด้วย (Janssen, 
2001)  และงานวิจัยของ Folger และ Mary (1989: 115) พบว่า การท่ีองค์กรมีความยุติธรรมด้าน
การจัดสรรและมีความยุติธรรมด้านกระบวนการในการจ่ายค่าตอบแทนมีผลต่อทัศนคติ โดยพนักงาน
จะเกิดความไว้วางใจในองค์กรและผู้บังคับบัญชา และพนักงานจะมีระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ี
สูงขึ้น (Folger และ Konovsky, 1989) สอดคล้องกับสิรินาถ ตามวงษ์วาน (2556) ท่ีพบว่า การรับรู้
ความยุติธรรมนั้นเป็นพลังในการขับเคล่ือนในการท างาน และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กร และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (สิรินาถ ตามวงษ์วาน, 2556) และ Cremer 
(2005)  ท่ีได้ผลการศึกษาจากงานวิจัยว่า หากพนักงานรับรู้ถึงความยุติธรรมท้ังด้านจัดสรรและด้าน
กระบวนการ จะส่งผลให้พนักงานมีความต้ังใจและให้ความร่วมมือกับองค์กรมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยท่ี
ผ่านมานั้น เป็นผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างขององค์กรภาคเอกชน (Cremer, 2005) แต่ในงานวิจัย
ของ จันทนา แสนสุข (2559) ได้ศึกษากับพนักงานในภาครัฐ ซึ่งพบว่า ความยุติธรรมในการจ่าย
ค่าตอบแทนนั้น ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  ในการท างานของข้าราชการ เนื่องจากการปรับอัตรา
เงินเดือนจะไปเป็นตามกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด ไม่ว่าจะมีผลการปฏิบัติราชการดีหรือไม่ดี ก็
ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีเท่าเดิม ต่างจากองค์กรเอกชนท่ีมักมีการแข่งขันในเรื่องนี้ (จันทนา แสนสุข, 
2559) และในงานวิจัยของอาชว์บารมี มณีตระกูลทอง (2557: 21) ท่ีได้ศึกษาถึงการจ่ายค่าตอบแทน
ในบริษัทข้ามชาติหลาย ๆ องค์กรท้ัง ไทย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา พบว่า พนักงานท่ีเป็นชาวไทยยัง
คิดว่าวัฒนธรรมไทยยังมีการเล่นพรรคเล่นพวก และเกรงใจผู้ท่ีมีความอาวุโส จึงท าให้เกิดความไม่
มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนนั้นมีความยุติธรรม (อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, 2557) 

3) การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (Compliance)  
ในการออกแบบระบบค่าตอบแทนนั้นจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ

ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หากกฎหมายมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ระบบค่าตอบแทนก็จะต้อง
เปล่ียนตามให้เป็นปัจจุบัน 

สรุปว่าวัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนนั้นเป็นแนวทางในการออกแบบระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และมีความเสมอภาคยุติธรรมต่อท้ังองค์กรและ
พนักงาน เพื่อเป็นการดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร แต่
หากพนักงานมีการลาออกเพื่อไปอยู่กับองค์กรท่ีผลตอบแทนสูงกว่าหรือดีกว่า ก็จะแสดงให้เห็นว่า 
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ระบบยังขาดประสิทธิผล ดังนั้น วัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนจึงเป็นมาตรฐานในการประเมินถึงความ
มีประสิทธิผลของระบบการจ่ายค่าตอบแทนอีกด้วย 

2.1.2.2 นโยบายด้านค่าตอบแทน (Policies) 
องค์กรจะต้องมีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม และ  ไม่มีความ

ล าเอียง เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ของ
ค่าตอบแทนท่ีได้ต้ังไว้เป็นอย่างดี และเพื่อการบริหารค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงหลัก 4 ประการ ดังนี้ (Milkovich และคณะ 2014; Mondy และ Noe, 2005; กิ่ง
พร ทองใบ, 2553) 

1) ความยุติธรรมภายใน (Internal alignment)  
เป็นการเปรียบเทียบจ านวนของงานหรือระดับทักษะภายในองค์กร 

รวมท้ังเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพนักงานท่ีท างานเหมือนหรือต่างกันแล้วอะไร
คือความเหมาะสมส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในแต่ละคน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การคงอยู่ในองค์กรของพนักงาน โดยองค์กรสามารถใช้วิธีการประเมินค่างาน (Job evaluation) เข้า
มาใช้ประกอบการพิจารณา 

2) การแข่งขันกับภายนอก (External Competitiveness)  
เป็นการเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับองค์กรอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นท่ี

องค์กรท่ีเป็นคู่แข่ง ซึ่งองค์กรท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าองค์กรคู่แข่งก็จะเป็นการดึงดูดพนักงานท่ี
มีความเป็นเลิศสู่องค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรควรมีการส ารวจค่าตอบแทนขององค์กรคู่แข่งหรือ
องค์กรท่ีมีธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่เสมอเพื่อช่วยในการก าหนดนโยบายด้านค่าตอบแทน 

3) ผลการปฏิบัติของพนักงาน (Employee Contributions)  
คือการให้ความส าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการ

ปฏิบัติงานหรือผลการกระท า โดยมีการค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับพนักงาน ในด้านพฤติกรรม
และทัศนคติมากกว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามความอาวุโส ซึ่งในปัจจุบันองค์กรเน้นการจ่า ย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานท่ีมีความมุ่งมั่น
ต้ังใจท างานด้วยและเป็นการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงอีกด้วย 

4) การบริหารจัดการ (Management)  
ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีดีเพียงใด แต่ไม่

สามารถน าไปใช้ได้จริงก็ไม่สามารถเกิดประโยชน์กับองค์กร ซึ่งนโยบายการบริหารจัดการก าหนดขึ้น
เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนนั้นสามารถด าเนินการไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรม 
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จากโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานกับ
ทักษะหรือความสามารถภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความส าเร็จขององค์กรในการออกแบบโครงสร้าง
ค่าตอบแทนนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และต้องค านึงถึง
ความยุติธรรม ท่ีจะส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน  

ในการออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการดึงดูดจูงใจ และรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถ เนื่องจากผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมักจะมีสิทธิได้เลือกท างานกับองค์กรท่ี
มีข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด หรือตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด ดังนั้น การออกแบบโครงสร้าง
ค่าตอบแทนจะต้องมีการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ตลอดถึงระดับการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งองค์กร
จะต้องใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เช่น บัญชี การตลาด และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยในการ
ออกแบบนโยบายด้านค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
จากการศึกษาของ Harrison and Liska (2008) พบว่า เหตุผลแรกท่ีบุคคลจะเลือกท่ีท างานกับ
องค์กรใดนั้น พวกเขาจะมองถึงผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีองค์กรจะมอบให้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ผลตอบแทนท่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาต้องการมาก เขาก็จะตัดสินใจเลือกองค์กรนั้นเข้าท างานเป็นพิเศษ (D. 
A. Harrison และ Liska, 2008) ซึ่งวัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนนั้นยังเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 
แผนกลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ((WorldatWork, 2000) 

มีหลากหลายวิธีที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น ซึ่งอาจใช้แผนกระตุ้นโดยการ
ให้ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น การจ่ายโบนัส หรือการให้หุ้น เป็นต้น ซึ่งในประเทศแคนาดา และอีกหลาย
ประเทศท่ัวโลกได้ใช้วิธีการนี้ ซึ่งพบว่า พนักงานมีความต้ังใจในการท างาน และผลการปฏิบัติงานท่ีดี
ขึ้น ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญคือ พวกเขามีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และมีความต้องการคงอยู่กับองค์กรเพิ่มขึ้นด้วย (Milkovich และคณะ 2014) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Ajmal และคณะ (2015) ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจถึงผลกระทบของผลตอบแทนรวม
จากการท างานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันภาครัฐและเอกชนของเมืองไฟซาลา
บัส ประเทศปากีสถาน พบว่า ผลตอบแทนรวมนี้มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน และสามารถเพิ่ม
ระดับการคงความเป็นสมาชิก (Retention) ในองค์กร ซึ่งเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจแล้วก็จะ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กร ผ่านการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 
กล่าวคือ หากพนักงานได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมากเพียงใดก็จะมีความจงรักภักดี และมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น (Ajmal และคณะ 2015) แต่ในงานวิจัยของ Ellis, Chinedu and 
Evans (2011) ศึกษาว่า การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ได้หรือไม่ โดยท าการศึกษากับข้าราชการในประเทศไนจีเรีย โดยมีผลท่ีขัดแย้งไปจากข้างต้น โดยผล
การศึกษาพบว่าค่าตอบแทนเชิงธุรกรรมไม่สามารถท่ีจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้ และ
ไม่คุ้มค่ากับความพยายามท่ีได้ลงทุนลงแรง นอกจากนั้นผลยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่ิงท่ีผิดพลาดคือ 
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นโยบายและการบริหารจัดการค่าตอบแทนนั้น ไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการปรับเปล่ียนแล้วก็ตาม 
(Ellis, Chinedu และ Evans, 2011) ซึ่ งสอดคล้องกับ  Rizal, Idrus, Djumahir and Mintarti 
(2014) ท่ีกล่าวว่า ผลตอบแทนไม่สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ แต่ผลตอบแทนนั้น
เป็นเหมือนส่ิงกระตุ้นจูงใจ และท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเมื่อพนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรก็จะท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น (Rizal, Idrus, Djumahir และ Mintarti, 2014) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนรวม ท้ังองค์ประกอบค่าตอบแทน 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ นโยบายค่าตอบแทน ความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน และการ
บริหารจัดการเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษย์แสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ท้ังนี้ เกิดจากความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจในส่ิงท่ีบุคคลได้รับ ซึ่งสอดคล้องกันกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) จากการท่ี 
Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) ได้ท าการศึกษาถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน ผ่านการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในงาน (The 
motivation to work) โดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันอย่างอาชีพวิศวกร 
และนักบัญชี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมา ส่ิงใดท่ีท าให้ท่านพึงพอใจและไม่พึงพอใน
งานของท่าน จากนั้นได้น าเอาผลการศึกษามาจัดกลุ่มแบ่งตามประเภท และจัดล าดับถึงความส าคัญ 
จนสามารถสรุปเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร โดยใช้ช่ือว่า ทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’s 
Two-factors Theory) ซึ่งเป็นการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพึง
พอใจในงาน มีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้ า
จุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจัยท่ีไม่ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นพนักงานให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยตรง แต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและขาดไม่ได้เมื่อไรท่ีขาดปัจจัยนี้ก็
จะส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน กล่าวคือ ปัจจัยสุขอนามัยนั้นไม่ได้ท าให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจในงานแต่อย่างใด (ความพึงพอใจในงานเป็นศูนย์) (Herzberg, Mausner และ 
Snyderman, 1959) ซึ่งประกอบด้วย  

1.  เงินเดือน (Salary) ค่าตอบแทนและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการท างาน รวมถึง
การปรับขึ้นหรือลดเงินเดือน 

2.  นโยบายและการบริหารของบริษัท (Company policy and administration) 
องค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ จากนโยบายท่ีมีความ
ชัดเจน และมีการส่ือสารให้เกิดความกระจ่าง 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้อื่น เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ท้ังกาย และวาจา ท่ีจริงใจและ
เป็นมิตร 
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4.  สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working condition) เป็นปัจจัยท่ีค านึงถึง
เงื่อนไขทางกายภาพในการท างานของบุคคล และจ านวนของการท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
บรรยากาศ แสงสว่างในสถานท่ีท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ พื้นท่ี
ในการท างาน และส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ  

5.  วิธีการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (Supervision-technical) จะต้องมีความ
ยุติธรรมในการปกครอง มีการแบ่งงานหรือมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
และเท่าเทียมกัน ให้ค าแนะน า ดูแล รับฟังปัญหาข้อคิดเห็น และท่ีส าคัญยังมอบขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.  สถานภาพ (Status) เสมือนสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงต าแหน่งในการท างาน และการ
ได้รับส่ิงเพิ่มเติมจากองค์กรตามสถานภาพท่ีสูงขึ้น เช่นการมีเลขานุการในต าแหน่งใหม่ หรือ
มีพนักงานขับรถส่วนตัว และรถประจ าต าแหน่ง รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

7.  ความมั่นคงในงาน (Job security) เป็นความรู้สึกถึงความมั่นคงในงานท่ีได้ท า 
จากการ  ท่ีได้ลงนามในสัญญาจ้าง และรวมไปถึงความมั่นคงทางเสถียรภาพขององค์กร ท่ีจะ
ท าให้พนักงานเกิดความมั่นคงในงานท่ีได้ท า 
ส่วนในกลุ่มท่ีสอง คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) หรืออาจเรียกว่าปัจจัยภายใน 

(Intrinsic factors) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงาน
พึงพอใจ และเกิดความกระตือรือร้นในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากไม่มี
ปัจจัยจูงใจก็ไม่ได้ส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ ขึ้นอยู่กับองค์กรในการเพิ่มระดับความพึง
พอใจในการท างานของพนักงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

1.  ความส าเร็จในการท างาน  (Achievement) สามารถท างานได้เสร็จอย่าง
เรียบร้อยสมบูรณ์ มองเห็นถึงปัญหาและแก้ไขได้เป็นอย่างดี โดยสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 

2.  การได้รับการยกย่องชมเชย (Recognize) ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมท้ัง
บุคคล   ท่ัว ๆ ไปให้ความส าคัญ ให้การยกย่อง ชมเชย ช่ืนชมในผลงานและความสามารถ 
ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ 

3.  เนื้องานท่ีท า (Work itself) ลักษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีท าให้พนักงานอารมณ์ดี
หรืออารมณ์เสีย เป็นงานประจ าหรือเป็นงานท่ีมีความหลากหลาย เป็นงานท่ีจ าเจหรือต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ มีความยากหรือง่ายต่อตัวผู้ปฏิบั ติงาน และ เป็นงานท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ท้ังหมดหรือมีข้อจ ากัดในแต่ละบุคคล 

4.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างอิสระ อีกท้ังยังได้รับอ านาจในการตัดสินใจในงานท่ีส าคัญ 
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5.  ความก้าวหน้า (Advancement) ได้รับโอกาสในการขึ้นต าแหน่ง หรือเติบโตใน
หน้าท่ีการงาน และเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงขึ้น  

6.  โอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of growth) การได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความช านาญ เพื่อเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ี
ไปสู่งานท่ีมีความก้าวหน้า 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

 
ถึงแม้ว่าความผูกพันนั้นเป็น ส่ิงท่ีจับต้องไม่ ได้ (Scheimann, 2009) แต่ถือได้ว่าเป็น

กระบวนการค้นหาข้อมูล แล้วน าเอาข้อมูลท่ีได้มาท าการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป้าหมายหลักของความผูกพันในองค์กรนั้นคือความสุขกายสุขใจ      
ท่ีได้อยู่กับองค์กรตราบนานเท่านาน (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, 2554) 

2.2.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
ในกลางปีทศวรรษ ท่ี 80 สถาบันวิ จัยและองค์กรท่ีปรึกษาท่ี ใช้ ช่ือว่า The Gallop 

Organization  ได้ริเริ่มการศึกษาแนวคิดเรื่องความผูกพัน (Employee Engagement) อย่างจริงจัง 
จากความคิดท่ีว่า การท่ีองค์กรจะเกิดความส าเร็จได้ ในขณะท่ีโลกก าลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ ทางอารมณ์ 
(Emotional Economy) ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สร้างคุณค่า เนื่องจากมนุษย์มักใช้
อารมณ์ ความรู้สึก (Emotional) เป็นตัวตัดสิน มากกว่าการใช้เหตุผล (Rational) ด้วยเหตุนี้เอง 
พนักงานจึงใช้ความรู้สึกเป็นตัวบอกถึงความผูกพันต่อองค์กร (อภิเดช นิเรียงรัมย์ และ วนิดา ธรรม
ถาวร, 2548) 

ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องความผูกพัน เป็ นจ านวนมาก และมีการเป ล่ียนจากค าว่า 
commitment ไปใช้เป็นค าว่า engagement แทน แต่เมื่อน ามาแปลความหมายเป็นภาษาไทยก็มี
ความหมายว่า ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร เช่นกัน จากการศึกษาค้นคว้านิยามและ
ความหมายของนักวิชาการ และองค์กรท่ีปรึกษาทางด้านธุรกิจ โดยสุรัสวดี สุวรรณเวช (2549) พบว่า 
ความหมายท้ังสองค านี้มีความคล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว นักวิชาการ 
จะใช้ค าว่า commitment แต่หลังจากปี 1990 เป็นต้นมางานวิจัยขององค์กรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ จะ
นิยมใช้ค าว่า engagement แทน (Ferguson, 2005; สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความผูกพัน
ต่อองค์กรไว้อย่างมากมาย ดังนี้ Hrebiniak and Alluto (1972: 556) ได้ให้นิยามว่า บุคคลเมื่อเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร จะไม่เต็มใจท่ีจะลาออกจากองค์กรถึงแม้จะได้รับข้อเสนอด้านค่าตอบแทน 
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และต าแหน่งท่ีสูงขึ้น รวมถึงได้มิตรภาพท่ีดีขึ้น ก็ยั งจะคงอยู่กับองค์กรต่อไป (Hrebiniak และ 
Alutto, 1972) อีกท้ัง Greenberg and Baron (1993) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า หากบุคคลเกิดความ
ผูกพันแล้ว ก็จะมีความเต็มใจและยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร (Greenberg และ Baron, 
1993) 

นักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของความผูกพันในเชิงการแลกเปล่ียนโดยกล่าวว่าความ
ผูกพันจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ก็จะมีการลงทุนกับส่ิงต่าง ๆ (Side-bet) ใน
เรื่องอายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ประสบการณ์การท างาน เมื่อบุคคลนั้นได้รับรู้ถึงการท่ี
องค์กรได้มีความเกื้อหนุน ก็จะเกิดความอุตสาหะและเต็มใจท่ีจะท างานให้กับองค์กรหรือเรียกว่า
ระดับความผูกพัน ซึ่งขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีบุคคลได้ลงทุนไป (Becker, 1960; Eisenberger, Fasolo และ 
Davis-LaMastro, 1990) 

นักวิชาการอีกกลุ่มได้กล่าวว่า ความผูกพัน ต่อองค์กรนั้นเป็นการผูกติด (affective 
attachment) ทางใจ หรือความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นของความเป็นอันหนึ่งเดียวของบุคคล เกิดเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลนั้น ๆ ประพฤติตนด้วยความเต็มใจสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่ในสถานะท่ีดีขึ้น โดย
ค านึงถึงเป้าหมายและผลประโยชน์ขององค์กร (Buchanan, 1974; Mowday, Porter และ Steers, 
1982; Steers, 1977; Steers และ Porter, 1983; Wiener, 1982) 

ส่วน Allen และ Meyer (1990)  ซึ่งเป็นนักวิชาการจากประเทศอังกฤษ ได้ตีความหมาย
จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน แล้วสรุปว่า ความผูกพันต่อองค์กร เปรียบเสมือนส่ิงยึดเหนี่ยวให้บุคคล
เกิดการตัดสินใจท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพกับองค์กรต่อไป เกิดจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือมั่น
และเกิดการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยา ท้ังด้านจิตใจ ด้านการคง
อยู่ และด้านบรรทัดฐาน (N. J. Allen และ Meyer, 1990) 

ส่วนนักวิชาการในประเทศไทยก็มี ผู้ให้ความหมายไว้เช่น  ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ 
(2529:94) ได้ให้นิยามว่า เป็นความเต็มใจของบุคคลเพื่อรักษาสมาชิกภาพต่อไปในองค์กร และมี
ทัศนคติในเชิงบวก (Positive attitude) ต่อองค์กร (ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์, 2529) ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549) ท่ีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพนักงานมีความรู้สึกและทัศนคติในเชิงบวก
แล้วนั้น ก็จะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ เกิดความจงรักภักดี เต็มใจท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
แสดงออกโดยการท างานเพื่อองค์กรได้อย่างเต็มท่ี (สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการท้ังไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายหรือ
นิยามของความผูกพันต่อองค์กรไว้หลายมิติ แต่ทุกความหมายนั้นแสดงให้เห็นว่าความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีทุกองค์กรควรสร้างให้พนักงานพึงมี เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในการบรรลุผลส าเร็จ 
ดังนั้น ผู้วิจัยขอให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็นการท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมี
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ส่วนร่วมในองค์กร ตัดสินใจท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพของตนในองค์กรต่อไป มีเป้าหมายท่ี
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร รวมท้ังมีความเช่ือมั่นในบรรทัดฐานและค่านิยม
ขององค์กร 

2.2.2 ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสมาชิก และรูปแบบของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จหลาย ๆ มิติท่ีล้วนแต่เป็นการสร้างประโยชน์ต่อองค์กรมหาศาล ปัจจุบันมี
นักวิชาการและผู้บริหารให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากการสังเกตเห็นถึงการท่ีพนักงานขาด
ความกระตือรือร้น พยายามดึงตัวเองให้ออกห่างจากงาน มีความเช่ืองช้าในการท างาน ไปจนถึงการ
ลาออกจากงาน ส่งผลกระทบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร จึงได้เห็นถึงความส าคัญของ
ความผูกพันต่อองค์กรท่ีจะเป็นปัจจัยหลักในการก้าวไปสู่ความส าเร็จขององค์กร (พิชิต พิทักษ์เทพ
สมบัติ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ ไชยนันท์ ปัญญาศรี, 2552) 

ส่ิงส าคัญท่ีได้จากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน คือมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อองค์กร ลด
การควบคุมจากภายนอก  สังเกตได้จากท่ีพนักงานนั้นจะมีการโยกย้ายงาน และขาดงานท่ีลดลง 
ในทางกลับกันพนักงานก็มีความป iารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป ส่งผลให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น พยายามปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ยิ่ง
ไปกว่านั้นพนักงานยังรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กรเห็นได้จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหา โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นหลัก  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
มีป ระ สิทธิภาพของพนั กงานและอง ค์กร (Angle และ  Perry, 1981 ; Buchanan, 1974 ; 
Scheimann, 2009) 

เป็นท่ีแน่นอน หากพนักงานขาดความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีผลเสียตามมา พนักงานเริ่มมี
ความเหนื่อยล้า เฉ่ือยชา ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ขาดความคิดสร้างสรรค์ มีอัตราการขาดงาน และ
มาสายสูงขึ้น ในท่ีสุดก็จะตัดสินใจท่ีจะออกจากองค์กรไป หากเป็นงาน ท่ีต้องใช้ ผู้มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางด้วย ก็จะยิ่งท าให้การขับเคล่ือนผลผลิตขององค์กรต้องหยุดชะงักลง องค์กรก็
จะต้องสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาแทน และฝึกฝนให้พนักงานเกิดทักษะความสามารถให้เท่าเทียมกับ
ผู้ท่ีลาออกไป องค์กรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเป็นจ านวนมาก และพนักงานท่ีอยู่ในทีมก็จะ
เสียขวัญและก าลังใจ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีต่อเนื่องกันมา แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Mobley, 1982; Whitney และ Cooper, 1989; อนันตชัย คงจันทร์, 
2529) 
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จะเห็นได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีทุกองค์กรพึงให้ความส าคัญ หาก
องค์กรใดละเลยหรือเพิกเฉยในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน ก็จะท าให้เกิดผลเสียต่อ
องค์กรเป็นทอด ๆ ดังข้างต้น แต่หากองค์กรใดให้ความส าคัญ ก็จะส่งผลดีต่อองค์กรท้ังส้ิน เพราะ
ความผูกพันต่อองค์กร มาจากการท่ีพนักงานเกิดความรักในองค์กร พยายามหาหนทางในการพัฒนา
ตนเอง เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เกิดเป็นผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ ต่อเนื่อง
ไปถึงลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ กระตุ้นยอดขายให้องค์กรประสบความส าเร็จใน
ระยะเวลาเร็วกว่าท่ีก าหนด 

2.2.3 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร 
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องความผูกพันต่อองค์กรโดยนักวิชาการหลายท่าน ได้มีการน าเสนอ

ถึงองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร ตามท่ี Sheldon (1971: 143-150),  Buchanan (1974: 
533-546) และ Mowday, Steers and Porter (1982: 27) ได้มีการกล่าวไปในท านองเดียวกันว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรมีอยู่ด้วยกัน 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและคุณค่าขององค์กร 2) ความต้ังใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร และ 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร 
(Buchanan, 1974 ; Mowday และคณ ะ 1982 ; Sheldon, 1971) โดย  Porter, Steer และ 
Mowday (1974: 603-609) และ Steer (1977: 47) ได้ให้ความหมายถึงลักษณะองค์ประกอบ 3 
ประการนี้ไว้ดังนี้ 1) ความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร มีความหมาย
ว่า การท่ีบุคคลมีค่านิยมหรือเป้าหมายของตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หากได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า สามารถยอมรับบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์กรได้ ก็จะแสดงตนว่ามีความเห็นด้วยกับ
จุดหมายท่ีองค์กรได้ต้ังเอาไว้และต้ังใจท่ีจะยอมรับจุดหมายนั้น ๆ มีความภาคภูมิใจกับการเป็น
บุคลากรหรือเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร เกิดจากทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร นอกจากนั้นยังเกิดความเช่ือท่ีว่า องค์กรจะสามารถน าพาเขาให้ไปสู่ความส าเร็จได้ มองเห็น
แนวทางท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 2) ความต้ังใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
ท างานเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความหมายว่า การท่ีบุคคลแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะพยายาม
อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการท างานอย่างเต็มท่ี และเต็มใจ เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์
สูงสุด และร่วมแก้ไขปัญหากับองค์กร 3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีด ารงความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์กร มีความหมายว่า การแสดงออกให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อองค์กร มีความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานโดยการรักษาสมาชิกภาพเอาไว้ไม่โยกย้ายไปไหน แสดงให้เห็นว่ามีความเต็ม
ใจท่ีจะอยู่กับองค์กรไม่คิดท่ีจะลาออกหรือเปล่ียนงานไปอยู่ท่ีอื่น ถึงแม้ว่าจะได้ข้อเสนอด้านการเงิน 
สถานภาพ และมิตรภาพท่ีดีกว่า หรือองค์กรอยู่ในสภาวะวิกฤต อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ก็ยังมี
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ความแน่แน่วชัดเจนท่ีจะคงอยู่กับองค์กร และท างานให้บรรลุเป้าหมาย  (Porter, Steers และ 
Mowday, 1974; Steers, 1977)  
 O’Reilly และ Chatman (1986: 492-499) ได้จ าแนกองค์ประกอบของความผูกพันต่อ
องค์กรออกเป็น 3 มิติ คือ 1) การใส่เข้าไปในใจ (internalization) หมายถึง ความสอดคล้องเข้ากัน
ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับค่านิยมขององค์กร 2) การแสดงตัว ( identification) หมายถึง การมี
ความภาคภูมิใจในองค์กรและมีความต้องการท่ีจะอยู่ กับองค์กร และ 3) การยินยอมเช่ือฟัง 
(compliance) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเองให้องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลท่ีตนประสงค์ 
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบท่ี 1 และ องค์ประกอบท่ี 2 นั้นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี 1 และ 
องค์ประกอบท่ี 3 ดังข้างต้น แต่ส าหรับในองค์ประกอบท่ี 3 นั้นมีความแตกต่างไปจากข้างต้น ซึ่ง
ตามท่ีองค์ประกอบท่ี 2 ในข้างต้นได้กล่าวถึงการอุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งเป็นประโยชน์
ส่วนรวม แต่ในองค์ประกอบท่ี 3 นี้ได้กล่าวถึงการอุทิศตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลท่ีตนประสงค์ โดย
ไม่ได้กล่าวว่ามีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ขององค์กร (O'Reilly และ Chatman, 
1986) ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของ Allen และ Meyer (1990: 1-18)  ท่ีได้มีการค้นคว้า
งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพัน และได้ค้นพบว่า องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีองค์ประกอบอยู่ 3 
แนวทางหลัก ๆ ได้แก่ 1) ความผูกพันท่ีมาจากอารมณ์ความรู้สึก แสดงถึงความผูกพันด้านจิตใจ ความ
เต็มใจท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกภาพ ต้องการคงอยู่กับองค์กร เนื่องจากได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ
ในการท างานจากองค์กร 2) ความผูกพันท่ีต่อเนื่อง ท่ีมาจากการท่ีบุคคลได้ลงทุน เนื่องมาจากมีการ
รับรู้ว่า หากลาออกจากองค์กรไปตนจะต้องเสียผลประโยชน์ท่ีได้ลงทุนเอาไว้กับองค์กร เพราะ
ข้อจ ากัดของทางเลือกจึงท าให้บุคคลอยู่กับองค์กรต่อไปเพื่อประโยชน์ท่ีสูงขึ้น และ 3) ความผูกพันอัน
เนื่องมาจากหน้าท่ี ท่ีบุคคลรับรู้ถึงพันธะท่ีมีในองค์กร เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคมท้ังครอบครัว
และองค์กร หรือเกิดจากการแลกเปล่ียนท่ีเมื่อบุคคลอยากตอบแทนส่ิงท่ีได้รับจากองค์กร  (N. J. 
Allen และ Meyer, 1990) 

ต่อมา Allen และ Meyer ได้มีการศึกษาร่วมกับ Smith ในปี 1993 แล้วพัฒนาต่อยอดจาก
เดิมท่ีท าไว้ แล้วได้จ าแนกถึงองค์ประกอบของความผูกพันไว้ 3 ประการ คือ 1) ความผูกพันด้านจิตใจ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก มีความต้องการรักษาสมาชิกภาพของตนเองไว้ มีเป้าหมาย
เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กร พยายามหาหนทางให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 2) ความผูกพันด้าน
การคงอยู่ เป็นการท่ีบุคคลมีความจ าเป็นจะต้องอยู่กับองค์กรต่อไป เนื่องจากบุคคลได้ลงทุนในหลาย 
ๆ ส่ิงไว้กับองค์กรแล้ว หากบุคคลออกไปจากองค์กรก็จะต้องเสียผลประโยชน์   ท่ีตนได้ส่ังสมมาต้ังแต่
ตนเริ่มเข้าท างาน และ 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน คือการท่ีบุคคลได้รับการหล่อหลอมให้เกิด
ความรู้สึกว่าการเป็นสมาชิกภาพ เป็นภาระหน้าท่ี เป็นบรรทัดฐานท่ีทุกคน  พึ งมี ท าให้บุคคลเกิด
ความจงรักภักดี เมื่อพิจารณาเห็นควรท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป (Meyer, Allen และ Smith, 1993) 
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นอกจากนั้น บริษัท Aon Hewitt (2015) ได้ให้องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรไว้    
3 ประการเช่นกัน ซึ่งมีการกล่าวถึงองค์ประกอบในด้านความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกภาพกับองค์กร
ต่อไป (stay) และ องค์ประกอบในด้านการใช้ความพยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนองค์กร (strive) ดังเช่นนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้กล่าวไว้ แต่ Aon Hewitt ได้
กล่าวถึงอีกองค์ประกอบ ท่ีค่อนข้างมีความแตกต่างไปจากนักวิชาการท่านอื่น ๆ คือ องค์ประกอบ
ด้านการท่ีพนักงานพูดถึงองค์กรในเชิงบวก โดยมีการแสดงออกโดยการพูดให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตนมีความ
ภาคภูมิใจกับการได้ท างานอยู่ในองค์กร นอกจากนั้นยังมีการพูดเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
กับองค์กรอีกด้วย (Aon, 2015) ซึ่งจากการท่ีได้กล่าวเรื่ององค์ประกอบความผูกพันมาท้ังหมดนั้น 
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร 

ที่มา 

องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร 

ความ
เชื่อม่ันใน

การ
ยอมรับ

เป้าหมาย
และ

ค่านิยม
ขององค์กร 

ความต้ังใจที่
จะทุ่มเท
ความ

พยายาม
อย่างเต็มที่

ในการ
ท างานเพื่อ
ประโยชน์
ขององค์กร 

ความ
ปรารถนา
อย่างแรง

กล้าที่ด ารง
ความเป็น

สมาชิกภาพ
ในองค์กร 

ความ
ต่อเนื่องเพื่อ
ผลประโยชน์ 

การ
แสดงออก
โดยการพูด
ถึงองค์กร

อย่าง
ภาคภูมิใจ 

Sheldon (1971: 
143-150)      

Buchanan  
(1974: 533-546)      

Porter, Steer and 
Mowday 
(1974: 603-609) 

     

Steer (1977: 47)      
Mowday, Steers 
and Porter (1982: 
27) 

     

O’Reilly and 
Chatman 
(1986: 492-499) 

     

Allen และ Meyer 
(1990: 1-18)      

Allen, Meyer and 
Smith (1993)      

Aon Hewitt (2015)      
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ดังนั้น ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร โดยยึด
แนวคิดของ ท่ีกล่าวว่า บุคคลจะมีความผูกพันต่อองค์กรได้นั้น จะมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้ 
(Meyer และคณะ 1993) 

1.  ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ  
2.  ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่  
3.  ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน  

มาใช้ในการศึกษาวิจัย เนื่องจากมีการอธิบายได้ชัดเจน และครอบคลุม ตามหลักความจริง 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ัน (Generation) 

 
ในปัจจุบัน เรื่องเจนเนอเรช่ัน (Generation) เป็นท่ีนิยมส าหรับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เพื่อ

มุ่งเน้นศึกษาถึงด้านหลักพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพราะมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการบริโภค
อุปโภคของมนุษย์  เจนเนอเรช่ันจัดเป็นความหลากหลายประเภท ความหลากหลายภายนอก 
(Surface-level diversity) หรือความหลากหลายท่ีสามารถมองเห็นได้จากลักษณะภายนอก (D. A. 
Harrison และ Liska, 2008; Robbins และ Judge, 2013) 

2.3.1 ความหมายของเจนเนอเรชั่น 
จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและค าจ ากัดความของ

ค าว่าเจนเนอเรช่ันไว้ว่า เป็นการจ าแนกแยกแยะคนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามปีเกิด หรือช่วงอายุ 
(Kupperschmidt, 2000) ได้มีการเติบโตมาผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีส าคัญของโลกท่ีมี
ความคล้ายคลึงกัน กัน Strauss and Howe (1992) และ Zemke, Raines และ Filipczak (2000: 
64)  กล่าวว่า ผู้ท่ีอยู่ ในเจนเนอเรช่ันเดียวกัน นอกจากจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีมีประวัติศาสตร์และภูมิหลังท่ีใกล้เคียงกัน มีทัศนคติ เจตคติท่ีเหมือนกันแล้ว ยังมีวิถีใน
การท างาน ท่ีใกล้เคียงกันด้วย  (Strauss และ Howe, 2000; Zemke, Raines และ Fillipczak, 
2000) อีกท้ัง Takatoshi (2004: 84) และ Glass (2007: 99) กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ท่ี
เกิดขึ้นนั้นท าให้กลุ่มคนในรุ่นราวคราวเดียวกันมีรูปแบบหรือพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน (Glass, 2007; Takatoshi, 2004) แต่อย่างไรก็ตาม ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปความหมายของค า
ว่า เจนเนอเรช่ัน ไว้ว่า เป็นผู้ท่ีเกิดในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีการผ่านประสบการณ์และ
เหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นอิทธิพลท่ีท าให้คนมี ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก รวมถึง
พฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
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2.3.2 ความส าคัญของเจนเนอเรชั่น 
การแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุ  หรือ การแบ่งเจนเนอเรช่ันนั้นได้ เริ่มมาจากนักวิ จัย

ชาวตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  (Society for Human Resource 
Management, 2004) ท่ีได้เริ่มเล็งเห็นความส าคัญของเจนเนอเรช่ันเป็นกลุ่มแรก ๆ เนื่องจากเจน
เนอเรช่ันเป็นส่ิงหนึ่งท่ีท าให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง (Mannheim, 1952) 
ได้มีการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความคิด และพฤติกรรมในการด ารงชีวิต การอุปโภคบริโภค และ
การท างาน ของคนในรุ่นเดียวกัน ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งพบว่า คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น ต่าง มี
รูปแบบแนวทาง ในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งหากเราเกิดความเข้าใจถึงการ
เปล่ียนแปลง ด้านคุณลักษณะทางประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลานั้น เราก็จะสามารถ
บริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรม ความต้องการ และคุณลักษณะของคน
ในแต่ละช่วงอายุ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในองค์กรในหลาย ๆ ด้าน 

ในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่จึงหันมาพิจารณาให้ความส าคัญกับเรื่องเจนเนอเรช่ัน โดยน า
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้นั้นมาประยุกต์ใช้ในแต่ละสายงานภายในองค์กร อาทิเช่น การพัฒนาองค์กร การ
บริหารการตลาด รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Assael, 1995; Strauss และ Howe, 2000; เด
ชา เดชะวัฒนะไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลักษณ์ และ ชนพัฒน์ ปล้ืมบุญ, 2557; กานต์
พิชชา เก่งการช่าง, 2556) 

กลุ่มเจนเนอเรช่ันท่ีเป็นก าลังส าคัญ ท่ียังคงท างานอยู่กับองค์กร มีอยู่ ด้วยกัน 3 กลุ่ม        
เจนเนอเรชั่น ได้แก่ 

1.  เบบี้บูมส์ (Baby Boom) กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 - 1964 
2.  เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 - 1979 
3.  เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 -1999 

โดยในแต่ละเจนเนอเรชั่นมีคุุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้ 

2.3.3 ค าจ ากัดความและคุณลักษณะของเบบี้บูมส์ (Baby Boom) 
กลุ่มประชากรเบบี้บู ม ส์ (Baby Boom) บูมเมอร์ส (Boomers) หรือ เจนเนอเร ช่ันบี 

(Generation B) ถือเป็นประชากรรุ่นใหญ่ท่ีสุดขององค์กร ณ ตอนนี้ ซึ่งในปัจจุบันคนกลุ่มนีส่วนใหญ่
เข้าสู่วัยเกษียณ ส่วนผู้ท่ียังท างานอยู่ก็จะด ารงต าแหน่งอยู่ในระดับบริหารเป็นส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนท่ี
เกิดในระหว่างปี ค.ศ. 1946 –1964 (พ.ศ. 2486 - 2507) หรือเกิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เหตุผลท่ีเรียกคนกลุ่มนี้ว่า เบบี้บูมส์ เนื่องจากมีจ านวนประชากรลดน้อยลงมาก สาเหตุมาจากผู้คนได้
ล้มตายจากเหตุการณ์สงครามท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยราชการในหลายประเทศได้มีการส่งเสริมให้
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ประชากรในประเทศนั้น มีทายาทให้มากขึ้น เพื่อเป็นการทดแทนจ านวนประชากร จึงท าให้เบบ้ีบูมส์
เกิดมาพร้อมกับครอบครัวขนาดใหญ่ มีความรู้สึกผูกพันกับครอบครัวขนาดใหญ่  

ถือได้ว่าเบบี้บูมส์นั้น เป็นเจนเนอเรช่ันแรกท่ีได้เติบโตมาพร้อมกับโอกาส การเปล่ียนแปลง
หลาย ๆ อย่าง เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ระบอบการปกครอง การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เบบี้บูมส์ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย หล่อหลอมให้คนกลุ่มนี้ มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ชอบการแข่งขัน 
ทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่นในงานอย่างมีจิตวิญญาน (Workaholic) อาจเป็นเพราะได้รับการ
ถ่ายทอดถึงความยากล าบากของพ่อแม่ จึงท าให้เบบี้บูม ขยัน อดออม เสียสละ ทุ่มเทการท างาน
ให้กับองค์กรอย่างหนัก ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และค านึงถึงผลงานท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร แม้ว่า
จะต้องใช้เวลาและความพยายามมาก ซึ่งในบางคนนั้นยังมีความต้องการท่ีจะท างานต่อหลัง
เกษียณอายุไปจนถึงอายุ 65 ปี (Bruyere, Young และ Maybaum, 2012) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า พวก
เขามีความผูกพันกับองค์กร และมีความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กรเป็นอย่างสูง ถึงแม้จะ
เป็นคนท่ีเก่งและมีความพยายาม แต่ส าหรับเรื่องเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องใหม่ของคนในกลุ่มนี้อาจล้า
หลังไปบ้าง แต่เบบี้บูมส์ก็สามารถฝึกฝนและท าได้ นอกจากนั้น เบบี้บูมส์ยังสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แต่จะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย 
เป็นผู้ท่ีค่อนข้างหัวโบราณ แต่พวกเขาจะไม่พิจารณาผู้อื่นเพียงภายนอก มีความยึดมั่น ถือมั่น เคารพ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด อาจเป็นเพราะ กลุ่มคนเบบี้บูมส์นั้น เป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างมีอิทธิพลทาง
ความคิดและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และด้านอื่น ๆ (Calhoun และ 
Strasser, 2005 ; Crampton และ Hodge, 2009; Glass, 2007 ; Tolbize, 2008 ; Zemke และ
คณะ 2000) 
 เนื่องด้วยเบบี้บูมส์ เป็นกลุ่มวัยท่ีค่อนข้างจะสูงอายุ หากจะย้ายองค์กรไปอยู่ท่ีอื่น ก็เป็นเรื่อง
ท่ียากมาก ถึงแม้ว่ากลุ่มคนในช่วงอายุนี้จะเป็นผู้ท่ีผ่านงานมาหลากหลาย มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์สูง แต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายในการขับเคล่ือนองค์กร อีกท้ังองค์กรจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างคนกลุ่มนี้ค่อนข้างสูง และประกอบกับอายุท่ีมากขึ้นจึงมีปัญหาทางสุขภาพท่ีดูเหมือนจะเป็น
ปัญหาหลักของคนในวัยนี้ ดังนั้น ส่ิงท่ีกลุ่มคนในช่วงอายุเบบี้บูมส์นี้ต้องการจากองค์กรคือ การท่ี
องค์กรให้ความมั่นคงในการท างานกับพวกเขา และการมีผลประโยชน์เกื้อกูลในด้านการดูแลสุขภาพ 
เช่น การประกันสุขภาพ เป็นต้น (U.S. News Marget Insight, 2015) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Singh, Kochhar, Pathak and Mishra (2015: 417) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีมี
คะแนนสูงสุดท่ีจะจูงใจให้พนักงานวัยเบบี้บูมส์คงอยู่กับองค์กร  (Singh, Kochhar, Pathak และ 
Mishar, 2015) 
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2.3.4 ค าจ ากัดความและคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ หรือ เจนเอ็กซ์ ซึ่งเป็นผู้ท่ีเกิดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1965-1979 (พ.ศ. 

2508  - 2522 )  โดย เป็ น ท่ี รู้ จั กแพ ร่หลายจากหนั ง สือ เรื่ อ ง Generation X: Tale for an 
Accelerated Culture ท่ีมีการกล่าวถึงกลุ่มประชากรกลุ่มสุดท้ายในศตวรรษท่ี 20 เขียนโดย 
Douglas Coupland (Douglas, 1996) นอกจากนั้นเราจะรู้จักเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ในช่ืออื่น ๆ เช่น 
Baby Busters, twenty something, F-you Generation (Robert และ  Manolis, 2000) แ ละ 
Generation Xer (Zemke และคณะ 2000) เป็นประชากรกลุ่มท่ีมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ 
เบบี้บูมส์ เนื่องจากในช่วงนั้นมีอัตราการหย่าร้างท่ีค่อนข้างสูง ประกอบกับบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิง
เปล่ียนไปจากเดิม เริ่มมีการออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น เพื่อน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว ท าให้
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์เติบโตมาด้วยการดูแลตัวเอง พึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองสูง รักอิสระ และกล้าได้กล้าเส่ียง โดยมักจะท้าทายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีตนคิดว่าไม่มีความจ าเป็น 
สืบเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มมี
วิวัฒนาการท่ีทันสมัยขึ้น มีเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมาอ านวยความสะดวก ล้ าสมัย จึงท าให้เศรษฐกิจและ
สังคมมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นกว่าเดิมมาก คนกลุ่มนี้จะปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง คนในกลุ่ม
เจนเนอเรช่ันนี้ จึงเป็นคนท่ีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุคสมัย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในตนเองอีกด้วย แต่ก็มีความเป็นวัตถุนิยมอยู่พอสมควร 

ส่วนในเรื่องการท างานนั้น เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความคิดท่ีต่างกับเบบี้บูมส์โดยส้ินเชิง คนกลุ่ม
นี้จะไม่ชอบกฎเกณฑ์ และพิธีรีตองท่ีดูยุ่งยาก ซึ่งท าให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้า เช่น การเข้าออก
งานตรงเวลา การแต่งกายมาท างานท่ีต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน เพราะเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์นั้น
เป็นผู้ท่ีมีความรักอิสระ พึ่งพาความสามารถของตนท่ีมีอยู่ และเช่ือมั่นในตนเองสูง จึงมักคิดว่า ส่ิงท่ี
ตนประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นส่ิงท่ีดีและถูกต้อง โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร ซึ่งท าให้พวกกลุ่มคนท่ีแก่
กว่าคิดว่า เจนเนอเรช่ันเป็นพวกหัวแข็ง ก้าวร้าว ไม่ค่อยให้ความเคารพผู้ใหญ่ สอดคล้องกับท่ี (Bova 
และ Kroth, 2001) ได้กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์นั้นขาดความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและ
องค์กร ไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กร และเห็นว่างานเป็นเรื่องท่ีไม่ส าคัญ และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ชีวิตเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีเขาต้องการคือ ความสมดุลเท่าเทียมระหว่างเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ครอบครัว 
โดยพวกเขาเลือกท่ีจะให้ความส าคัญและรักษาสัมพันธภาพกับคนรอบข้างและครอบครัวไปพร้อมกับ
การท างาน โดยให้น้ าหนักท่ีเท่าเทียมกัน หรือท่ีเรียกว่า work-life balance (Jerkins, 2007 อ้างถึง
ใน (Tolbize, 2008) ถึงแม้ส่ิงจูงใจของพวกเขานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ตาม แต่หากขาดไปพวกเขาก็
ขาดก าลังใจในการท างาน (Karp, Fuller และ Sirias, 2002) 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์จะไม่ได้ใส่ใจเรื่องอื่น ๆ ภายในองค์กรเท่าท่ีควร
แต่พวกเขามีความคาดหวังในโอกาสและความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ มีการต้ังเป้าหมายในชีวิตการ
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ท างาน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  (Acar, 2014; Crampton และ Hodge, 2009; 
Glass, 2007; Tolbize, 2008; Wong, Gardiner, Lang และ Coulon, 2008; Zemke และคณะ 
2000) ซึ่ง ซึ่ง Lester, Kickul and Bergmann (2007)  ได้กล่าวว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์กับองค์กรนั้นเป็นรูปแบบข้อตกลงทางใจเชิงความสัมพันธ์ (Relation 
Contract) (Lester, Kickul และ Bergmann, 2007) 

2.3.5 ค าจ ากัดความและคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย หรือ เจนวาย ถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ขององค์กรและยังเป็นทรัพยากร

บุคคลท่ีส าคัญขององค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มคนเกิดระหว่างปี ค.ศ.1980-1999 (พ.ศ.2523-2542) เรารู้จัก
เจนเนอเร ช่ันวายใน ช่ืออื่น  ๆ เช่น Nexter (Zemke และคณะ 2000) the Net. Generation, 
Milennials, Echo boomers แ ล ะ  ห รื อ  KIPPERS (Kids in Parents’ Pockets Eroding 
Retirement Saving) (Martin, 2005; Schlitzkus, Schenarts และ Schenarts, 2010) โดยช่ือนั้น
เป็นการสะท้อนถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของเจนเนอเรช่ันวายได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่แล้ว
เจนเนอเรช่ันวายนั้นเป็นลูกของเบบี้บูมส์ ได้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าเจนเนอเรช่ันท่ีผ่าน
มา เติบโตมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว คนในกลุ่มนี้จึงสามารถน าเอา
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน มีความกล้าแสดงออก และไม่อายท่ีจะแสดงความเป็น
ส่วนตัวลงตามส่ือทางสังคม (เดชา เดชะวัฒนะไพศาล และคณะ 2557) มียานพาหนะในการเดินทางท่ี
ทันสมัยและสะดวกกว่าแต่ก่อนแต่ผลเสียจากความสะดวกรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น 
ท าให้คนกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีมีความอดทนต่ า มีความคาดหวังสูง และมีโลกส่วนตัวสูงแต่ไม่ได้รักความเป็น
อิสระเทียบเท่ากับเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Gursoy, Maier และ Chi, 2008) ส าหรับในด้านเศรษฐกิจเจน
เนอเรช่ันวายก็เติบโตมาพร้อมกับความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีความผันผวนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมา
ก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาวะฟองสบู่แตก วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง มีการใช้
ความรุนแรงและเหตุการณ์ก่อการร้ายข้ามชาติ  (กานต์พิชชา เก่งการช่าง , 2556) หลายประเทศ
ต้องการท่ีจะเป็นมหาอ านาจ ก็ยิ่งท าให้โลกนั้นเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งไปน าสู่วิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนท่ีอยู่บนความไม่แน่นอน มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบความท้าทายแต่แอบแฝง
ไปด้วยความอ่อนไหวในบางสถานการณ์ 

ในด้านการท างาน ส าหรับเจนเนอเรชั่นวายนั้นถือเป็นเรื่องท่ีไม่ส าคัญส าหรับพวกเขา แต่หาก
ต้องท างาน ปัจจัยแรกท่ีเขาจะเลือกท างานท่ีใดนั้น พวกเขามักจะเลือกท างานกับองค์กรท่ีให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงเป็นส าคัญ (เดชา เดชะวัฒนะไพศาล และคณะ 2557) โดยรวมเจนเนอเรช่ันวายนั้น
ค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกับเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ จากการท่ีเจนเนอเรช่ันวายนั้นได้มีโอกาสใน
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การศึกษาสูง จึงท าให้คนกลุ่มนี้เป็นคนเก่ง หรือ Talent ในองค์กร มีความคิดท่ีแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์ จึงท าให้คนกลุ่มนี้มีความก้าวหน้า  ในงานสูงและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในช่วงอายุนี้ท่ีไม่ต้องการเป็นเพียงพนักงานในระดับปฏิบัติงานด้วย (กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 
2556) อาจเนื่องมาจากในเจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะนิสัยชอบพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการ
ท างาน เมื่อพบปัญหาพวกเขาก็จะหาข้อมูลจากแหล่งออนไลน์  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพวกเขาเช่ือ
ว่ามีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รักความสะดวกสบาย มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
ง่าย จึงชอบการท างานเป็นทีม (teamwork) โดยการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน 
โดยพวกเขาจะมีภาษาท่ีเข้าใจกันภายในกลุ่ม เช่น อักษรย่อ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  (M. Allen และ 
Syfert, 2009) และสามารถท างานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multi Task) แต่พวกเขาเลือกท่ี
จะท างานท่ีมีความส าคัญต่อตนเองเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เรื่องงานนั้น ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น
ส าหรับพวกเขา แต่ชีวิตส่วนตัวหรือคุณภาพชีวิตนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากส าหรับพวกเขา รวมถึงมีส่วน
ในการได้ช่วยเหลือสังคม หรือการมีจิตอาสา ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังของครอบครัวด้วย(Crampton 
และ Hodge, 2009) ในหลาย ๆ งานวิจัย (Gelston, 2007; Zemke และคณะ 2000) นั้นได้กล่าวว่า 
เจนเนอเรช่ันวายนั้นเป็นผู้ท่ีมีความอดทนต่ า ท้ังร่างกายและจิตใจ ควบคุมอารมณ์ของตนไม่ค่อยได้ 
เมื่อไม่พอใจอะไรก็จะแสดงออกมาอย่างชัดเจน ไม่ค่อยให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาแต่จะ
เลือกเคารพท่ีตัวตนของคน ๆ นั้นมากกว่าเคารพท่ีต าแหน่งหน้าท่ี แต่หากเมื่อเกิดปัญหาเจนเนอเรช่ัน
วายก็มันจะถอดใจ และพบอัตราการลาออกท่ีสูง จึงช้ีให้เห็นว่าเจนเนอเรช่ันวายนั้นมีความผูกพันและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรท่ีต่ ามากเมื่อเทียบกับเบบี้บูมส์แล้ว (Crampton และ Hodge, 2009) 

จากการศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับหัวหน้างาน ซึ่งพบว่า ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุดคือ การท่ีองค์กรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ในด้านผลตอบแทนเป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลในระดับปานกลาง ซึ่งการท่ีผลออกมาเช่นนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 20-34 
ปี ซึ่งถือว่าเป็นประชากรในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องเจน
เนอเรชั่นวายในข้างต้น (อิงอร ต้ันพันธ์, 2558) 
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ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแต่ละเจนเนอเรชั่น 

รายละเอียด 
เบบ้ีบูมส์ 

(Baby Boom) 

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(Generation X) 

เจนเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) 

ปี ค.ศ. ที่เกิด 
ปี พ.ศ. ที่เกิด 

1946 - 1964 

2489 - 2507 

1965 - 1979 

2508 - 2522 

1980 - 1999 

2523 - 2542 

คุณลักษณะ - มีความยึดมั่น
ในอุดมการณ์ 

- มีจิตวิญญานใน
การท างาน 

- เคร่งครัดใน
กฎระเบียบ 

- ให้ความส าคัญ
กับงานเป็น
อันดับแรก 
Live to work 

- ยุคเริ่ม
เทคโนโลยี 

- รักอิสระ 
- ออกนอกกรอบ

หรือกฎเกณฑ์ 
- ไม่ชอบพึ่งพา

อาศัย ชอบ
ช่วยเหลือตนเอง 

- ไม่ค่อยให้ความ
เคารพผู้ใหญ่ 

- Work-life 
balance 

- ไม่ให้ความร่วมมือ
กับองค์กร 

- มีความคาดหวังใน
ความก้าวหน้าสูง 

- วัตถุนิยม 

- มองโลกในแง่ดี 
- ใจร้อน รักความ

สะดวกสบาย 
- มีความอดทนต่ า 
- น าเทคโนโลยีมา

เป็นส่วนหนึ่งใน
การท างาน 

- ท างานได้หลาย
อย่างในเวลา
เดียวกัน 

- เลือกเคารพ
ผู้ใหญ่ 

- ชีวิตส่วนตัว
จ าเป็นกว่างาน 

- มีจิตสาธาณะ 
 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละเจนเนอเรช่ันมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันไปคนละ
ทิศทาง จากการการศึกษาของ Modern Survey (2015) ได้ท าการส ารวจเกี่ยวกับความต้องการชีวิต
ความเป็นอยู่ภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความสุขในท่ีท างาน 2) ความสมดุลระหว่างการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) 4) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กร และ 5) ความเช่ือใจไว้วางใจ
ผู้บังคับบัญชา ของพนักงานท่ีท างานภายในองค์กรขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งในซานฟรานซิสโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 2,000 คน พบว่า ในด้านความสุขในท่ี
ท างานนั้น ในกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายคิดเห็นว่าเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับพวกเขา เพราะการจะ
ท างานภายในองค์กรนั้น เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างจะต้องมีความสุขกับงานท่ีท าด้วย และท าให้มี
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ความอยากท างานมากขึ้นด้วย ในด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life 
balance) ในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายคิดว่าการจะท างานให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์กรจะต้องให้
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวของพนักงาน โดยในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ก็คิดเห็นเช่นเดียวกันกับ
เจนเนอเรช่ันวาย แต่ในเบบี้บูมส์นั้นส่วนใหญ่ยังคิดว่างานต้องมาก่อนเสมอ ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ส าหรับในเจนเนอเรช่ันวายนั้นคิดว่า การท่ีพวกเขาจะ
เลือกท างานและคงอยู่กับองค์กรนั้น องค์กรจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่
ในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และเบบ้ีบูมส์ยังคิดว่าประเด็นนี้ยังไม่ใช่ส่ิงส าคัญ ด้านส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ขององค์กรนั้น เป็นประเด็นท่ีน่าตกใจ ถึงแม้ว่าในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และวายนั้นจะมีความ
เข้าถึงในเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมากกว่า แต่ประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนคนท้ังหมดในเจนเนอ
เรช่ันเอ็กซ์และวาย พวกเขาเลือกท่ีจะไม่ติดตามและไม่ให้ความสนใจกับส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กร 
ซึ่งต่างกับในเบบี้บูมส์ท่ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50 ของจ านวนคนท้ังหมดในเบบี้บูมส์) พวกเขามีความสนใจ
และเลือกท่ีจะติดตามส่ือสังคมออนไลน์ขององค์กร ในด้านความเช่ือใจไว้วางใจผู้น านั้น ท้ังเบบี้บูมส์ 
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจนเนอเรช่ันวาย มีความเช่ือใจและไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาโดยตรงมากกว่า
หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอื่น ๆ ท่ีอยู่ภายในซึ่งในเจนเนอเรช่ันวายมีเปอร์เซ็นคะแนนมากกว่าในเจน
เนอเรช่ันอื่น ส่วนหนึ่งมาจากท่ีในเจนเนอเรช่ันวายนั้นได้รับการฝึกอบรมและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้บังคับบัญชา (Modern Survey, 2015) 
 Acar (2014: 12-20) ได้ท าการศึกษาส ารวจว่า ในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจนเนอเรช่ันวาย
นั้น ระหว่างค่าตอบแทนเชิงธุรกรรมและผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ แบบใด ท่ีมีความส าคัญต่อการ
จูงใจให้พนักงานคงอยู่และอยากท างานให้กับองค์กรมากกว่ากัน ซึ่งได้ท าการศึกษากับพนักงาน
ธนาคารในประเทศตุรกีจ านวน 148 คน แบ่งเป็นกลุ่มคนในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์จ านวน 67 คน และ
กลุ่มคนในเจนเนอเรชั่นวายจ านวน 81 คน พบว่า ท้ังเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายนั้นคิดว่า 
ท้ังค่าตอบแทนรวมและผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์นั้นมีความส าคัญท่ีจะท าให้พวกเขามีความ
ต้องการคงอยู่และต้ังใจปฏิบัติงานให้กับองค์กรเท่าเทียมกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ แต่ท่ีน่าสนใจคือ ใน
ค่าตอบแทนรวมนั้นท้ังสองเจนเนอเรชุ่ันต้องการสวัสดิการในเรื่องวันหยุดมากท่ีสุด ส่วนผลตอบแทน
เชิงความสัมพันธ์นั้นพวกเขาต้องการอ านาจในการตัดสินใจมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมท่ีว่า ในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจนเนอเรช้ันวายมีความต้องการความเท่าเทียมระหว่าง
เรื่องงานและชีวิตส่วนตัว และเป็นผู้ท่ีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบพึ่งพาอาศัยใคร (Acar, 2014) 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบได้ว่า ในแต่ละเจนเนอเรช่ันนั้นมีความต้องการท่ีแตกต่าง
กันไปตามคุณลักษณะและส่ิงแวดล้อม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการสรุปถึงความต้องการในแต่ละเจนเนอ
เรช่ันไว้ดังตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ความต้องการท่ีแตกต่างของกลุ่ม 3 เจนเนอเรชั่น 

ความต้องการจากองค์กร Baby Boom Generation X Generation Y 
คุณภาพชีวิต    
ความมั่นคงในงาน    
ความท้าทายในงาน    
สวัสดิการเกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพ 

   

การใช้เทคโนโลยีในการท างาน    
ต้องการอิสระในการท างาน    
ความก้าวหน้าในงาน    
ค่าตอบแทนสูง    
ความยืดหยุ่นในงาน    
การท างานเป็นทีม    
 

ถึงแม้ว่าในแต่ละเจนเนอเรช่ันนั้นจะมีคุณลักษณะและความต้องการท่ีแตกต่างกัน แต่ใน
งานวิจัยของ Harrison, Price, Gavin, และ Florey (2002) ได้ท าการศึกษาในเรื่องความหลากหลาย 
พบว่า ในการท างานเป็นทีมนั้น หากในทีมมีการน าเอาคนท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน มารวมตัวกันอยู่ใน
ทีมเดียว ในช่วงแรกอาจเกิดปัญหาบ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง คนในทีมจะเกิดความสามัคคีกัน
มากขึ้นและเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น เนื่องจากในแต่ละเจนเนอเรช่ันมีความคิดท่ีแตกต่างกัน และ
รับรู้ถึงความต้องการของตน (A. D. Harrison, Price, Gavin และ Florey, 2002) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Solaja และ Ogunala (2016: 46-57) ได้ท าการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการบูรณาการความแตกต่างของ
เจนเนอเรช่ันในองค์กรภาครัฐ และพบว่า การท่ีในองค์กรมีแรงงานท่ีมีความหลากหลายของเจนเนอ
เรช่ัน เป็นผลดีต่อองค์กรมากหลากหลายด้าน เช่น องค์กรมีผลิตภาพสูงขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร ลดความตึงเครียดให้กับพนักงาน ดึงดูดจูงใจให้ ผู้ท่ีมี
ความสามารถสูงร่วมงานกับองค์กร ลดอัตราการลาออก และยังเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอีกด้วย  
(Solaja และ Ogunola, 2016) 
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2.4  ความหมายและข้อมูลของวิชาชีพบัญช ี

 
วิชาชีพทางการบัญชี จัดว่าเป็นวิชาชีพท่ีจะต้องใช้ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากการบัญชี

นั้นเป็นงานบริการอย่างหนึ่งท าหน้าท่ีให้ข้อมูลเป็นตัวเลขทางการเงินของกิจการ เพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามการเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ ดังนั้นนัก
บัญชีจึงต้องมีการปรับตัวและวิชาชีพของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (วัฒนา ศิวะเกื้อ, 
ดุษฎี สงวนชาติ และ นันทพร พิทยะ, 2556) 

2.4.1 ความหมายของวิชาชีพบัญชี 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพบัญชีไว้ว่า “วิชาชีพ

ด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษี
อากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับบัญชีด้านอื่นตามท่ีก าหนดโดย
กฎกระทรวง” ส่วน สมเดช โรจน์ คุรีเสถียร (2550) ได้ให้ความหมายของผู้ท าบัญ ชีนั้นไว้ว่า 
ผู้รับผิดชอบในการท าบัญขีของผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชีไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าท่ี
จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2550) 

องค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีเป็นหลักได้แก่ “สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”  ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นศูนย์
รวมความเป็นเอกภาพส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกด้าน โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การจัดฝึกอบรม และการวิจัยต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี  

2. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และเชิดชูเกียรติของสมาชิก พร้อมท้ังจัดสวัสดิการ 
และให้การช่วยเหลือระหว่างสมาชิก  

3.  ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี  

4.  ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
5.  รับขึ้นทะเบียนการประกอบการวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิก

ถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
6.  รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครสมาชิก  
7.  รับรองความรู้และความช านาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี  
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8.  รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ช านาญการ และการศึกษาต่อเนื่องใน
ด้านการ ประกอบวิชาชีพบัญชี             

9.  ควบคุมความประพฤติ และการด าเนินงานของสมาชิก รวมถึงผู้ขึ้นทะเบียนอัน
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี  

10.  ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิชาชีพ
บัญชี  

11.  ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  
12.  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
13.  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี   
14.   ด าเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสภา

วิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ (ศศิวิมล มีอ าพล, 2556) และได้มีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไว้ดังนี้ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ส าเร็จ
การศึกษาวิชาการบัญชีท่ีไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความประพฤติดีรักษาไว้ซึ่งเกียรติและ
ศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่ผ่านการต้องโทษหรือจ าคุกโดยค าพิพากษา 
และไม่เป็นโรคร้ายตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี  

งานด้านบัญชีนั้นมีอยู่หลากหลายภารกิจ ซึ่ง สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และสมเดชโรจน์คุรี
เสถียร (2552) ได้ท าการสรุปถึงขอบเขตการปฏิบัติงานของนักบัญชีไว้ดังนี้ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552) 

1.  งานด้านบัญชีการเงินท่ัวไป (General Financial Accounting) เป็นการจัดการ
ท ารายงานงบการเงินของกิจการเพื่อใช้เสนอกับนักลงทุน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ และ
สรรพากรในการจัดเก็บภาษี  

2.  งานด้านการวางระบบบัญชี (Accounting System Design) เป็นงานท่ีเกี่ยวกับ
ท่ีการออกแบบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการบันทึกบัญชี และก าหนดหมวดหมู่ทางเงินการ
บัญชีของกิจการ ถือว่าเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้จัดท าในส่วนนี้จะต้องมี
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย  

3.   งานด้านการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ (Cost Accounting and 
Management Accounting) เป็นการจัดการ ควบคุม ต้นทุนของกิจการ เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการควบคุมและวางแผนด าเนินงานของกิจการ  

4.  งานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)  ซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิร และระบบการปฏิบัติงาน  
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5.  งานด้านการบริหารภาษีอากร (Tax Services) เพราะการวางแผนด้านภาษี
อากรถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้กิจการเพิ่มผลก าไรจากการประหยัดภาษี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม   

6.  งานด้านการสอบบัญชี (Auditing) เป็นงานส าหรับนักบัญชีท่ีมีความสนใจ
เกี่ยวกับงานบัญชีอิสระ หรือผู้สอบบัญชีสาธารณะ โดยเป็นตัวแทนของสาธารณะในการ
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินขององค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น นัก
ลงทุน ในการใช้ประโยชน์จากองค์กรนั้น ๆ รวมถึงกรมสรรพากรท่ีจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเรียกเก็บ
ภาษี ซึ่งเราจะเรียกผู้สอบบัญชีนี้ว่า “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  

7.  งานด้านวิชาการ (Education) เป็นผู้ท่ีศึกษาและต้องการท างานในด้านวิชาการ
บัญชี เพื่อเป็นอาจารย์หรือวิทยากร แต่อย่างไรก็ตามควรจะได้รับการศึกษาสูงกว่าในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ในปัจจุบันได้มีส านักงานท่ีเปิดให้ค าปรึกษาและจัดการเกี่ยวกับบัญชีจากผู้ท่ี
มีความเช่ียวชาญและช านาญด้านการบัญชีโดยตรง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ท า
ธุรกิจ หรือ ท่ีเรารู้จักว่า ส านักบัญชี 

2.4.2 จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี 
อย่างไรก็ตามในทุกวิชาชีพนั้นมักจะมีการก าหนดจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดย

วิชาชีพทางบัญชีก็ได้มีการก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางบัญชีไว้เป็นหลักพื้นฐาน     
6 ข้อดังนี้ หลักการพื้นฐานท่ี 1 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
หลักการพื้นฐานท่ี 2 ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หลักการพื้นฐานท่ี 3 การ
รักษาความลับ หลักการพื้นฐานท่ี 4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ หลักการพื้นฐานท่ี 5 ความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ 
และ หลักการพื้ นฐาน ท่ี 6 ความรับ ผิดชอบต่อเพื่ อนร่วมวิชาชีพ  และจรรยาบรรณ ท่ัวไป 
(คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2553)



 

 

บทที ่3 
 

วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยอิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อ

องค์กรในวิชาชีพบัญ ชี โดยใช้ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
3.3 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
3.4 สมมติฐานในการวิจัย 
3.5 วิธีการศึกษา 
3.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.8 สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 
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3.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
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3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

3.2.1.1 ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
1) ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารจัดการค่าตอบแทน 
ได้แก่ นโยบายและความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร และ

การบริหารจัดการค่าตอบแทนขององค์กร 
2) ปัจจัยองค์ประกอบค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม 
3.2.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความยุติธรรม 

1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร 
2) การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 

3.2.1.3 ปัจจัยด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (Relational Return) ได้แก่ 
1) การยกย่องต าแหน่งและสถานภาพ 
2) ความมั่นคงในการงานท่ีท า 
3) ความท้าทายในงาน 
4) โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา 

3.2.1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1) ระดับการศึกษา 
2) ต าแหน่ง 
3) ประสบการณ์ 
4) สถานภาพทางครอบครัว 
5) ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด 
6) เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน (กรุงเทพมหานคร / ต่างจังหวัด) 

3.2.2 ตัวแปรก ากับ (Moderator Variables) 
3.2.2.1 Generation 

1) Baby boom 
2) Generation X 
3) Generation Y 
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3.2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
3.2.3.1 ความผูกพันต่อองค์กร 

1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
2) ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ 
3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน 

 

3.3  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 
ผลตอบแทนรวมจากการท างาน หมายถึง ทุก ๆ รูปแบบของผลตอบแทนท้ังด้านการเงิน

บริการ และ ผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นส่ิงพนักงานจะต้องได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน  

นโยบายค่าตอบแทน หมายถึง นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดผลตอบแทนรวมจาก
การท างานของพนักงานในแต่ละองค์กร ให้เป็นอย่างยุติธรรมและเหมาะสม 

การบริหารจัดการค่าตอบแทน หมายถึง การน าเอานโยบายค่าตอบแทนมาปฏิบัติได้จริง 
รวมทั้งมีการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจโดยท่ัวกัน ซึ่งจะต้องมีความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท่ีองค์กรจ่ายให้แก่พนักงานท้ัง
ทางตรงและท้ังอ้อม ได้แก่ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ และผลประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความต้องการให้กับพนักงาน และเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร หมายถึง การรับรู้ถึงความยุติธรรมจากจ านวนของ
ผลตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง การรับรู้ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความชัดเจน ของขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 
 ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง ผลตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตัวเงิน ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้ให้แก่พนักงาน เช่น การยกย่องสถานะ ความมั่นคงในงาน  ความท้าทาย
ในงาน และโอกาสในการเรียนรู้ 

การยกย่องและสถานะ หมายถึง การได้รับการยกย่องสถานะจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ความม่ันคงในงาน หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับรู้ถึงความมั่นคงในการท างานและความมั่นคง
ทางเสถียรภาพขององค์กร 

ความท้าทายในงาน หมายถึง การได้ท างานท่ีมีความเหมาะสมกับความสามารถและเวลา 
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 โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา หมายถึง การได้รับส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง เป็นการท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร เต็มใจท่ีจะอุทิศแรงกายและแรงใจให้กับองค์กร มีความเช่ือมั่นในค่านิยมหรือบรรทัดฐานของ
องค์กร โดยจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรและมีความปราถนาท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไป 
 ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ  หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็น
ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างภาคภูมิใจ หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์กร รวมทั้งมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจให้กับองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลบนพื้นฐานของการ
ลงทุนท่ีบุคคลให้กับองค์กร และผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากองค์กร ซึ่งจะแสดงออกถึงพฤติกรรม
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปหรือโยกย้ายเปล่ียนท่ีท างาน ซึ่งเรียกว่า ความปรารถนาท่ีจะ
อยู่กับองค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของ
สังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนส่ิงท่ีได้รับจากองค์กร ซึ่งบุคคลจะแสดงออกในรูปของ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 ช่วงอายุ หมายถึง การแบ่งบุคคลจากช่วงเวลาการเกิด ซึ่งแต่ละช่วงจะมีประสบการณ์ท่ีมี
ประวัติศาสตร์และภูมิหลังท่ีใกล้เคียงกัน จึงมีทัศนคติ และวิถีในการท างานท่ีใกล้เคียงกัน โดยใน
ปัจจุบันองค์กรจะมีพนักงานอยู่ด้วยกัน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ เบบี้บูมส์ (Baby Boom)  เจนเนอเรช่ัน
เอ็กซ์ (Generation X)  และเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
 เบบี้บูมส์ (Baby Boom) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 - 1964 หรือ                
พ .ศ . 2489  – 2507  ใน งาน วิ จั ยนี้ ค รอบ ค ลุม ผู้ ท่ี ท าง าน เป็ นนั กบั ญ ชี  ซึ่ งก าห น ด เป็ น                         
ช่วงอายุ 52 ปีขึ้นไป 
 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 - 1979 
หรือ  พ .ศ. 2508 – 2522 ในงานวิ จัยนี้ ครอบคลุมผู้ ท่ีท างานเป็นนักบัญ ชี ซึ่ งก าหนดเป็น                
ช่วงอายุ 37 – 51 ปี 
 เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 1999    
หรือ  พ .ศ. 2523 – 2542 ในงานวิ จัยนี้ ครอบคลุมผู้ ท่ีท างานเป็นนักบัญ ชี ซึ่ งก าหนดเป็น                
ช่วงอายุ 20 – 36 ปี 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และท างาน
เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี หรือด้านการเงิน ในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
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3.4  สมมติฐานในการวิจัย 

 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานท่ี 1.1 นโยบายค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานท่ี 1.2  การบริหารจัดการค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานท่ี 1.3 องค์ประกอบค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานท่ี 2.1   การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานท่ี 2.2   การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานที่ 3 ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 สมมติฐานท่ี 3.1  การยกย่องและสถานะส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 สมมติฐานท่ี 3.2 ความมั่นคงในงานส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 สมมติฐานท่ี 3.3 ความท้าทายในงานส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 สมมติฐานท่ี 3.4 โอกาสในการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
สมมติฐานที่ 4 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักกับความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานท่ี 4.1 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานท่ี 4.2 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความ
ผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานท่ี 4.3 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อ 
องค์กรท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 5.1 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อ 
องค์กรท่ีแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 5.2 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อ 
องค์กรท่ีแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 5.3 ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับ 
ความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน 
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สมมติฐานท่ี 5.4 สถานภาพทางครอบครัวท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความ 
ผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 5.5 หน่วยงานสังกัดท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อ 
องค์กรท่ีแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 5.6 เขตพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความ 
ผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน 
 

3.5  วิธีการศึกษา 

 
3.5.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

ท าการศึกษาข้อมูลในกลุ่มวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ท่ีจบปริญญาตรีและท างานในด้านบัญชีและ
การเงิน ซึ่งมีจ านวน 68,869 คน (พชร ใจอารีย์, 2559) 

3.5.2    กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกท่ีไม่ใช้โอกาสความน่าจะเป็น (Non 
probability – convenience) โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ท่ีความเช่ือมั่น 95% (Yamane, 
1973) 
     

n      =              N 
     1 + Ne2 

 
เมื่อ n แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N แทน  จ านวนประชากรในการวิจัย 
e แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 

   การวิจัยครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จากการค านวณสูตร จะได้กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ านวน 398 คน ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกลุ่มอายุดังนี้คือ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นเบบี้บูมส์ ซึ่งก าหนดเป็นช่วงอายุ 52 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจน
เนอเรช่ันเอ็กซ์ ซึ่งก าหนดเป็นช่วงอายุ 37 – 51 ปี จ านวน 200 คน และ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจนเนอ
เรช่ันวาย ซึ่งก าหนดเป็นช่วงอายุ 20 – 36 ปี จ านวน 200 คน รวมทั้งหมด 500 คน ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 การเก็บกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเจนเนอเรช่ัน 

เจนเนอเรชั่น จ านวน (คน) 
เบบี้บูมส์ (Baby Boom) 100 

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 200 
เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 200 

รวม 500 
 

3.6  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการ

ทบทวนวรรณกรรม และผลการวิจัยตามตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังกรอบแนวคิดในข้างต้น มา
สร้างเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งแบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ส่วน 
จ านวน 57 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ ประเภทค าถาม จ านวนข้อค าถาม (ข้อ) 
1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 7 
2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายค่าตอบแทน 5 
3 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 4 
4 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน 6 
5 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 14 
6 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความยุติธรรม 8 
7 ข้อค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 17 

 
3.6.1 ค่าคะแนนของค าถาม 
ในส่วนท่ี 2 – 7 ของแบบสอบถามนั้น ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert-type scale)         

โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ก้ ากึ่งระหว่างเห็นด้วยกับ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังแสดงรายละเอียดค่าคะแนนของค าถามแสดงใน
ตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 ค่าคะแนนของค าถาม 

ระดับความคิดเห็น ข้อค าถามที่เป็นบวก ข้อค าถามที่เป็นลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 
เห็นด้วย 4 2 
ก้ ากึ่งระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย 3 3 
ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 
 

3.6.1 เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนน 
ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามในแต่ละระดับช้ัน โดยใช้สูตร

การค านวณหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน (วิชิต อู่อ้น, 2548) ดังแสดงคะแนนค่าเฉล่ียของระดับ
ความคิดเห็นในตารางท่ี 3.4 

 
ตารางท่ี 3.4 เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของปัจจัย 

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยท่ีสุด 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficients) ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ความหมาย 
± 0.71 ถึง ±1.00 มีความสัมพันธ์สูง 

± 0.30 ถึง ±0.70 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

± 0.01 ถึง ±0.29 มีความสัมพันธ์ต่ า 

0 หรือ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
3.6.3 การวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามท่ี
ใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎี จากนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์แบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม 
ค่า

ค าถาม 
แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้อง 
นโยบายค่าตอบแทน  
1. องค์กรของท่านมีการก าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนไว้
อย่างชัดเจน 

+ 
- Equity Theory 
- Two-Factor 
Theory 
- Milkovich, 
Newman and 
Gerhart, 2014 

2. องค์กรของท่านมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

+ 

3. อง ค์กรของท่ านมี การพัฒ นานโยบายให้ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

+ 

4. โดยภาพรวมองค์กรของท่านมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม ** 

+ 

5. โดยภาพรวมองค์กรของท่านมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
ยุติธรรม ** 

+ 

การบริหารจัดการค่าตอบแทน 
6. องค์กรของท่านไม่มีการส่ือสารถึงการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ให้กับพนักงานเข้าใจอย่างท่ัวถึง 

- 
- Equity Theory 
- Two-Factor 
Theory 
- Milkovich, 
Newman and 
Gerhart, 2014 

7. องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนได้อย่างเป็น
ธรรม ** 

+ 

8. นโยบายค่าตอบแทนท่ีองค์กรของท่านก าหนดขึ้นมาสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

+ 

9. องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

+ 
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์แบบสอบถาม (ต่อ)  

ประเด็นค าถาม 
ค่า

ค าถาม 
แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้อง 
องค์ประกอบค่าตอบแทน   
10. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรคู่แข่ง + - Equity Theory 

- Two-Factor 
Theory 
- Milkovich, 
Newman and 
Gerhart, 2014 

11. การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรเป็นส่ิงท่ีท าให้ท่านมีแรงจูงใจใน
การท างาน 

+ 

12. สวัสดิการขององค์กรท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น + 
13. โบนัสท่ีท่านได้รับ ไม่จูงใจให้ท่านมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น - 
14. เงินเดือนท่ีท่านได้รับต่ ากว่าระดับของงานท่ีท่านได้ปฏิบัติ - 
15. สวัสดิการจากองค์กรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน - 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านการยกย่องและสถานะ  
16. ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมีความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน 

+ - Expectancy 
Theory 
- Equity Theory 
- Hierarchy of 
Needs Theory 

17. องค์กรขอ งท่ านมี ห ลัก เกณ ฑ์ การพิ จารณ าผลงานและ
ความสามารถอย่างยุติธรรมเพื่อการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง / 
โยกย้ายงาน 

+ 

18. องค์กรของท่านใช้วิธีเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาความดี ความชอบ 

- 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านความม่ันคงในงาน - Expectancy 
Theory 
- Equity Theory 
- Hierarchy of 
Needs Theory 

19. ท่านรู้สึกถึงความมั่นคงเมื่อได้ปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนี้ + 
20. หากองค์กรมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ต าแหน่งงานของ
ท่านอาจถูกยกเลิกไป ** 

- 

21. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น 

+ 

22. องค์กรของท่านมีนโยบายให้พนักงานออกจากงานเมื่อมีผลการ
ปฏิบัติงานต่ า ** 

- 
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์แบบสอบถาม (ต่อ)   

ประเด็นค าถาม 
ค่า

ค าถาม 
แนวคิด ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านความท้าทายในงาน - Expectancy 

Theory 
- Equity Theory 
- Hierarchy of 
Needs Theory 

23. ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี ในการปฏิบัติงานกับ
องค์กรแห่งนี้ ** 

+ 

24. งานท่ีท่านท าอยู่นั้นไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ระบบการท างานท่ีแปลก
ใหม่ 

- 

25. องค์กรมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ ท่านได้แสดงความรู้
ความสามารถ 

+ 

26. เป็นการเสียเวลาท่ีท่านจะต้องมาเรียนรู้ระบบการท างานท่ีแปลก
ใหม่ *** 

- 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านโอกาสในการเรียนรู้  - Expectancy 
Theory 
- Equity Theory 
- Hierarchy of 
Needs Theory 

27 องค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ 

+ 

28. ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ + 
29. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายมักเป็นงานเดิม ๆ ท่ีท่านเคยท า
มาแล้ว ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม 

- 

การรับรู้ความยุติธรรม: ด้านการจัดสรร - Equity Theory 
- Two-Factor 
Theory 
- Milkovich, 
Newman and 
Gerhart, 2014 

30. เงินเดือนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ + 
31. เงินจูงใจท่ีท่านได้รับ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของท่าน + 
32. องค์กรจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม + 
33. ท่านคิดว่าเงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการท่ีท่านได้รับ ไม่มี
ความเป็นธรรมเม่ือเทียบกับเพื่อนร่วมงาน 

- 
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์แบบสอบถาม (ต่อ) 

 
 

ประเด็นค าถาม 
ค่า

ค าถาม 
แนวคิด ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 
การรับรู้ความยุติธรรม: ด้านกระบวนการ  
34. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยงกับการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจอย่างเหมาะสม ** 

+ - Expectancy 
Theory 
- Equity Theory 
- Hierarchy of 
Needs Theory 

35. การท่ีองค์กรใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจ มีการด าเนินการอย่างยุติธรรม 
** 

+ 

36. ท่านมีความเข้าใจในระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีองค์กรใช้ใน
ปัจจุบัน 

+ 

37. องค์กรไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
ค่าตอบแทนให้พนักงานได้รับทราบ 

- 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ - Allen, Meyer 
and Smith 
(1993) 
 

38. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
แห่งนี้ ** 

+ 

39. ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของท่าน + 
40. ท่านรู้สึกรักใคร่และผูกพันกับองค์กร + 
41. ท่านไม่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวในองค์กรแห่งนี้ - 
42. องค์กรแห่งนี้มีความหมายต่อชีวิตของท่าน * + 
43. ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเองให้กับองค์กร + 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่   
44. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะท างานกับองค์กรแห่งนี้จนเกษียณ +  
45. ท่านล าบากใจท่ีจะลาออกจากองค์กรแห่งนี้  ถึงแม้ว่าท่าน
อยากจะเปล่ียนงาน  

+ 
 

46. ท่านจะประสบปัญหา หากท่านลาออกในขณะนี้ +  
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ตารางท่ี 3.6 การวิเคราะห์แบบสอบถาม (ต่อ)   

ประเด็นค าถาม 
ค่า

ค าถาม 
แนวคิด ทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง 
47. ท่านมีความคิดท่ีจะมองหางานจากองค์กรอื่น *** - - Allen, Meyer 

and Smith 
(1993) 
 

48. ท่านจะลาออกจากองค์กรแห่งนี้ ถ้าหากท่านได้งานจากองค์กร
อื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า **** 

- 

49. เป็นการยากท่ีท่านจะลาออกจากองค์กรในขณะนี้ ถึงแม้ว่า
อยากจะลาออกก็ตาม 

+ 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน  
50. ถึงแม้ว่าการลาออกจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน แต่ท่านกลับ
คิดว่าการลาออก ในเวลานี้เป็นส่ิงท่ีผิด 

+ 

51. ท่านเคยมีความคิดท่ีจะย้ายไปร่วมงานกับองค์กรคู่แข่ง **** - 
52. แนวทางการปฏิบั ติขององค์กรท าให้ ท่านรู้ สึกเกิดความ
จงรักภักดี ** 

+ 

53. ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ีจะตอบแทนองค์กรด้วยการท าทุก
อย่างเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ ** 

+ 

54. ท่านคิดว่าพนักงานควรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร +  

หมายเหตุ:   *    หมายถึง  ข้อค าถามท่ีตัดตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากการท าการ
ประเมินความเท่ียงตรงของแบบสอบถามด้วย (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
       **   หมายถึง  ข้อค าถามท่ีปรับปรุง หรือเพิ่มเติมตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
                  *** หมายถึง   ข้อค าถามท่ีตัดออกเนื่องจากผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคต่ ากว่า 0.6 (หลังทดสอบกับกลุ่มน าร่อง) 
                     **** หมายถึง   ข้อค าถามท่ีตัดออกเนื่องจากผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคต่ ากว่า 0.6 (หลังทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริง) 
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3.7  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจัย คือการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยท่ีมี

คุณภาพและครอบคลุมกับงานวิจัย ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน าไปใช้จริงจึงเป็นส่ิงท่ี
ผู้วิจัยควรให้ความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพให้ผลท่ีถูกต้องและ
เป็นจริง ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบเครื่องมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และการ
ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

 
3.7.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
เพื่อให้แบบสอบถามท่ีใช้มีความเท่ียงตรงหลังจากท่ีได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนา

แบบสอบถามตามค านิยามเชิงปฏิบั ติการแล้ว ผู้วิ จัยได้ท าแบบประเมินความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ขึ้น เพื่อเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นันทา สู้รักษา 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรศ.ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมถึงนิยามเชิงปฏิบัติการ พร้อมท้ังให้คะแนน +1 หาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้
คะแนน 0 หากผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือนิยามเชิง
ปฏิบัติการ และให้คะแนน -1 หากผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นควรว่าข้อค าถามไม่สามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือนิยามเชิงปฏิบัติการ หลังจากนั้นน ามาหาค่าความเท่ียงตรงตามสูตรดังต่อไปนี้ 

IOC =  
∑𝑅

𝑁
 

 
เมื่อ   IOC แทน ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
  ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
  N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากการค าณวนหาค่า IOC ท้ังแบบสอบถามจะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.93 ท้ังนี้ผู้วิจัยคัดเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าความเท่ียงตรงต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นผู้วิจัยไปปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วจึงน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ส่วนค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามตามรายข้อค าถามนั้น
ผู้วิจัยได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข 
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3.7.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นนั้น ทดสอบกับกับกลุ่มน าร่อง (Pilot test) ท่ีไม่ได้เป็น

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจริงซึ่งได้แก่ นักบัญชี สังกัดกองคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 30 คน จากนั้นน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาความเช่ือมั่นและ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) และท าการตัดข้อ
ค าถามท่ีท าให้ค่าความเช่ือมั่นต่ ากว่า 0.6 ออก เพื่อให้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (Nunnally, 
1978) ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ทดสอบกลุ่มน าร่องท้ังฉบับจะมีค่า
เท่ากับ .953 จากนั้นจึงน าเอาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 500 
คน แล้วท าการหาความเช่ือมั่นและพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) อีกครั้ง และตัดข้อค าถามท่ีท าให้ค่าความเช่ือมั่นต่ ากว่า 0.6 ออก เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือและให้การทดสอบสมมติฐานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท่ีใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างจริงท้ังฉบับจะมีค่าเท่ากับ .943 ส่วนค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามแยกตามรายด้านนั้นผู้วิจัยได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค 

 

3.8  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) โดยท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้  
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้ตาราง

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อใช้ใน

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) 

3.8.3 การวิ เค ราะห์ สั มป ระ สิท ธิ์ สห สั มพั น ธ์ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Correlation 
Coefficients) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

3.8.4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Regression Analyses) เพื่อ
หาผลกระทบระหว่างปัจจัย และใช้ทดสอบตัวแปรก ากับ (Moderator) ตามแนวคิดของ (Baron และ 
Kenny, 1986) 
 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษาวิจัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของช่วงต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความ

ผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อใช้
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ านวน 500 คน ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอ
หัวข้อดังต่อไปนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 การอธิบายระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านต่าง ๆ และระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficients)  
 4.4 การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของผลตอบแทนรวมต่อความผูกพันต่อองค์กร 
 4.5 การทดสอบช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับ 
 4.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.1  การวิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 20 - 36 ปี และอายุระหว่าง 37 – 51 ปี ซึ่งเป็นบุคคลท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย และ
เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ จ านวนกลุ่มละ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 ด ารงต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าท่ีจ านวน 312 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.8 สถานภาพโสดจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 เป็นผู้ท่ีท างานในบริษัทเอกชนจ านวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 428 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.6 ดังแสดงข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. อายุ   

20 – 36 ปี 200 40.0 
37 – 51 ปี 200 40.0 
52 ปีข้ึนไป 100 20.0 

2. ระดับการศึกษา   
ปริญญาตร ี 371 74.2 
ปริญญาโท และสูงกว่า 129 25.8 

3. ต าแหน่งงาน   
ผู้บริหารระดับสูง 46 9.2 
ผู้บริหารระดับกลาง 73 14.6 
ผู้บริหารระดับต้น 69 13.8 
พนักงานปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ี 312 62.4 

4. ประสบการณ์การท างาน   
น้อยกว่า  5 ปี 93 18.6 
5 – 10 ปี 109 21.8 
11 – 15 ปี 81 16.2 
16 – 20 ปี 76 15.2 
21 – 25 ปี 61 12.2 

5. สถานภาพทางครอบครัว   
โสด 276 55.2 
สมรส  216 43.2 
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
6. ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด   

ส านักงานตรวจสอบบัญชี 58 11.6 
บริษัทเอกชน 198 39.6 
หน่วยงานราชการ 142 28.4 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 40 8.0 
ส านักงานบัญชี 62 12.4 

7. เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน   
กรุงเทพมหานคร 428 85.6 
ต่างจังหวัด 72 14.4 

 

4.2  การอธิบายระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านต่าง ๆ และระดับความผูกพันต่อ
องค์กร 

 
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายระดับความ

คิดเห็นในรูปของค่าเฉล่ีย  (x̄ ) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (SD) และความถี่ของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (Frequency) ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่  

4.2.1  ปัจจัยด้านค่าตอบแทน  
4.2.2  การรับรู้ความยุติธรรม  
4.2.3  ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์  
4.2.4  ความผูกพันต่อองค์กร  

4.2.1  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3.36 หมายความว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านค่าตอบแทนในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยด้านค่าตอบแทนสามารถแยก
ออกได้เป็น 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 

นโยบายค่าตอบแทน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.63 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับนโยบายค่าตอบแทนในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ
เรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.87 ในขณะท่ี
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ประเด็นในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ า
ท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.47   

การบริหารจัดการค่าตอบแทน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.50 หมายความว่า 
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการบริหารจัดการค่าตอบแทนในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากท่ีสุดคือ นโยบายค่าตอบแทนท่ีก าหนดขึ้นสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 
ในขณะท่ีประเด็นของการส่ือสารถึงการบริหารจัดการค่าตอบแทนให้กับพนักงานเข้าใจอย่างท่ัวถึงนั้น
เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.24 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.36 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยกับการบริหารจัดการค่าตอบแทนในระดับปานกลาง โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็น
ด้วยมากท่ีสุดมีอยู่ 2 ประเด็น คือประเด็นการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน และสวัสดิการท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.73 ในขณะท่ีประเด็นเรื่องของ
เงินเดือนท่ีได้รับนั้นต่ ากว่าระดับของงานท่ีได้ปฏิบัติ เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ า
ท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.06 ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านค่าตอบแทน 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

ระดับความคิดเห็นของปัจจัย
ด้านค่าตอบแทน 

3.35 0.431 ปานกลาง  

ระดับความคิดเห็นด้านนโยบาย
ค่าตอบแทน 

3.63 0.825 มาก  

1. องค์กรของท่านมีการก าหนด
นโยบายการบริหารค่าตอบแทน
ไว้อย่างชัดเจน 

3.87 0.904 มาก 7 29 111 227 126 

2. องค์กรของท่านมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสม  

3.60 0.966 มาก 13 50 145 208 84 

3. องค์กรของท่านมีการพัฒนา
น โย บ าย ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

3.66 0.912 มาก 8 40 155 210 87 
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ตารางท่ี 4.2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านค่าตอบแทน (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

4. โดยภาพรวมองค์กรของท่าน
มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

3.57 0.940 มาก 12 49 155 210 74 

5. โดยภาพรวมองค์กรของท่าน
มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
ยุติธรรม 

3.47 1.010 มาก 19 63 152 194 72 

ระดับความคิดเห็น ด้านการ
บริหารจัดการค่าตอบแทน 

3.50 0.780 มาก      

6. อ งค์กรขอ งท่ าน ไม่ มี ก าร
ส่ือสารถึ งการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทน ให้ กั บพนัก งาน
เข้าใจอย่างท่ัวถึง* 

3.24 1.143 ปานกลาง 75 140 152 97 36 

7. องค์กรของท่านมีการบริหาร
จัดการค่าตอบแทนได้อย่างเป็น
ธรรม 

3.47 0.969 มาก 18 52 173 191 66 

8. นโยบายค่าตอบแทนท่ีองค์กร
ของท่านก าหนดขึ้นมาสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

3.65 0.920 มาก 11 37 153 215 84 

9. องค์กรของท่านมีการบริหาร
จัดการค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

3.64 0.970 มาก 13 43 152 197 95 

ระดับความคิดเห็นด้าน
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

3.36 0.747 ปานกลาง      

10. เงิ น เ ดื อ น ท่ี ท่ า น ไ ด้ รั บ
สามารถเทียบเคียงได้กับองค์กร
คู่แข่ง 

3.41 1.010 มาก 25 55 176 180 64 
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ตารางท่ี 4.2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านค่าตอบแทน (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

11. การปรับขึ้นเงินเดือนของ
อง ค์กรเป็ น ส่ิง ท่ีท าให้ ท่ านมี
แรงจูงใจในการท างาน 

3.73 1.064 มาก 17 49 120 181 133 

12. สวัสดิการขององค์กรท าให้
คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น 

3.73 0.981 มาก 10 49 119 210 112 

13. โบนัสท่ีท่านได้รับ ไม่จูงใจให้
ท่านมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น* 

3.08 1.211 ปานกลาง 12 31 140 202 115 

14. เงินเดือนท่ีท่านได้รับต่ ากว่า
ระดับของงานท่ีท่านได้ปฏิบัติ* 

3.06 1.069 ปานกลาง 23 54 168 180 75 

15. สวัสดิการจากองค์กรไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท่าน*  

3.19 1.164 ปานกลาง 84 91 177 88 60 

16. เงินเดือนท่ีท่านได้รับต่ ากว่า
ระดับของงานท่ีท่านได้ปฏิบัติ* 

3.06 1.069 ปานกลาง 23 54 168 180 75 

17. สวัสดิการจากองค์กรไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท่าน*  

3.19 1.164 ปานกลาง 84 91 177 88 60 

หมายเหตุ: * หมายถึง เป็นค าถามเชิงลบท่ีได้กลับค่าคะแนนในการค านวณค่าเฉล่ียให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว 

4.2.2 ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความยุติธรรม 
ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความยุติธรรมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.33 หมายความว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยกับการรับรู้ความยุติธรรมในระดับปานกลาง ซึ่งการรับรู้ความยุติธรรมสามารถแยก
ออกได้เป็น 2 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ ท่ี 3.40 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรในระดับปานกลาง โดย
ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
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มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.48 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการมอบเงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการท่ีไม่มีความ
เป็นธรรมเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงาน เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.26   

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ ท่ี 3.41
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรในระดับมาก โดย
ประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องของความเข้าใจในระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีองค์กร
ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.56 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนให้พนักงานได้รับทราบ เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ า
ท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.20 ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในตารางท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความยุติธรรม 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้
ความยุติธรรม 

3.33 0.536 ปานกลาง  

ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้
ความยุติธรรมด้านการจัดสรร 

3.40 0.761 ปานกลาง  

18. เงินเดือนท่ีท่านได้รับเหมาะสม
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

3.44 0.959 มาก 18 55 176 192 56 

19. เงินจูงใจท่ีท่านได้รับ สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของท่าน 

3.43 0.977 มาก 14 71 165 186 64 

20. องค์ก ร จัดสวั ส ดิ ก าร ให้ แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสม 

3.48 0.994 มาก 16 65 154 194 71 

21. ท่านคิดว่าเงินเดือน เงินจูงใจ 
และสวัสดิการท่ีท่านได้รับ ไม่มีความ
เป็ น ธ ร ร ม เมื่ อ เ ที ย บ กั บ เพื่ อ น
ร่วมงาน* 

3.26 1.083 ปานกลาง 69 136 179 86 30 

ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 

3.41 0.703 มาก      
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ตารางท่ี 4.3 ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ความยุติธรรม (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

22. ระบ บก ารป ระ เมิ น ผลการ
ปฏิบั ติงานมีการเช่ือมโยงกับการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจ
อย่างเหมาะสม 

3.44 0.944 มาก 15 55 188 181 61 

23. การ ท่ี อ ง ค์ก ร ใช้ ระบ บ ก าร
ประเมินผลการปฏิบั ติงานในการ
พิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจ 
มีการด าเนินการอย่างยุติธรรม 

3.45 0.949 มาก 15 55 188 181 61 

24. ท่านมีความเข้าใจในระบบการ
จ่าย ค่าตอบแทน ท่ีอง ค์กรใช้ ใน
ปัจจุบัน 

3.56 0.879 มาก 8 44 171 214 63 

25. องค์กรไม่มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับนโยบาย
ค่าตอบแทนให้พนักงานได้รับทราบ* 

3.20 1.120 ปานกลาง 65 139 164 94 38 

หมายเหตุ: * หมายถึง เป็นค าถามเชิงลบท่ีได้กลับค่าคะแนนในการค านวณค่าเฉล่ียให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว 

 4.2.3 ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.66 หมายความว่า 

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ในระดับมาก ซึ่งผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์
สามารถแยกออกได้เป็น 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านการยกย่องและสถานะ ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
อยู่ท่ี 3.44 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านการยกย่อง
สถานะในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องของผู้บังคับบัญชามีส่วนใน
การส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.75 ในขณะท่ีประเด็นใน
เรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกในการพิจารณาความดีความชอบ เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยใน
ระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.10  



80 
 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 
3.65 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงในงานใน
ระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องความมั่นคงขององค์กรเมื่อเทียบกับ
องค์กรอื่น ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3.92 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการให้พนักงานออกเมื่อมีผลการ
ปฏิบัติงานต่ า เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.48 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านความท้าทายในงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่
ท่ี 3.87 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านความท้าทายในงาน
ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มท่ีในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องความจ าเป็นในการเรียนรู้
ระบบงานท่ีแปลกใหม่ และการเปิดโอกาสแสดงความรู้ความสามารถจากองค์กร เป็นประเด็นท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.80 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่
ท่ี 3.69 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ด้านโอกาสในการเรียนรู้
ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือเรื่องการท่ีองค์กรมีการเปิดโอกาสให้
ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.97 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องความ
ซ้ าซากของงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.24 ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

ระดับความคิดเห็นด้าน
ผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์  

3.66 0.555 มาก  

ระดับความคิดเห็นด้าน
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
(ด้านการยกย่องสถานะ) 

3.44 0.865 มาก  
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

26. ผู้บังคับบัญชาของท่าน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน 

3.75 0.957 มาก 12 31 140 202 115 

27. องค์กรของท่านมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานและความสามารถ
อย่างยุติธรรมเพื่อการ
พิจารณาเล่ือนต าแหน่ง / 
โยกย้ายงาน 

3.46 1.021 มาก 23 54 168 180 75 

28. องค์กรของท่านใช้วิธีเล่น
พรรคเล่นพวกเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาความดี 
ความชอบ* 

3.10 1.226 ปานกลาง 84 91 177 88 60 

ระ ดับ ความคิ ด เห็ น ด้ าน
ผ ล ต อ บ แ ท น เ ชิ ง
ความสัมพันธ์ (ด้านความ
ม่ันคงในงาน) 

3.65 0.654 มาก      

29. ท่านรู้สึกถึงความมั่นคง
เมื่อได้ปฏิบัติงานในองค์กร
แห่งนี้ 

3.67 0.958 มาก 27 160 198 99 27 

30. หากองค์กรมีการน าเอา
เท ค โน โลยี ให ม่  ๆ  ม า ใช้ 
ต าแหน่งงานของท่านอาจถูก
ยกเลิกไป* 

3.54 1.113 มาก 163 136 68 23 163 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

31. ท่านคิดว่าองค์กรของ
ท่ า น มี ค ว า ม มั่ น ค ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

3.92 0.915 มาก 25 108 218 141 25 

32. อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น มี
นโยบายให้พนักงานออกจาก
งานเมื่อมีผลการปฏิบัติงาน
ต่ า* 

3.48 1.197 มาก 123 134 135 76 32 

ระ ดับ ความคิ ด เห็ น ด้ าน
ผ ล ต อ บ แ ท น เ ชิ ง
ความสัมพันธ์ 
(ด้านความท้าทายในงาน) 

3.87 0.677 มาก      

33. ท่ า น ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ี ใน
การปฏิบัติงานกับองค์กรแห่ง
นี้ 

4.00 0.845 มาก 5 21 85 247 142 

34. งานท่ีท่านท าอยู่นั้น ไม่
จ าเป็นต้องเรียนรู้ระบบการ
ท างานท่ีแปลกใหม่* 

3.80 1.136 มาก 172 149 103 59 17 

35. องค์กรมีนโยบายในการ
เปิดโอกาสให้ ท่านได้แสดง
ความรู้ความสามารถ 

3.80 0.901 มาก 11 24 126 234 105 

ระ ดับ ความคิ ด เห็ น ด้ าน
ผ ล ต อ บ แ ท น เ ชิ ง
ความสัมพันธ์ (ด้านโอกาส
ในการเรียนรู้) 

3.69 0.744 มาก      
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความคิดเห็นด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

36. องค์กรของท่านมีการ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับ
การอบรมพัฒนาทักษะความ
รู้อยู่เสมอ 

3.97 0.860 มาก 7 20 89 247 137 

37. ผู้บังคับบัญชาของท่าน
ส่งเสริม ให้ ท่ าน ได้พัฒ นา
ตนเองอยู่เสมอ 

3.85 0.655 มาก 13 29 107 224 127 

38. ง า น ท่ี ท่ า น ไ ด้ รั บ
มอบหมายมักเป็นงานเดิม ๆ 
ท่ีท่านเคยท ามาแล้ว ไม่มีการ
เรียนรู้เพิ่มเติม* 

3.24 1.100 ปานกลาง 62 156 158 89 35 

หมายเหตุ: * หมายถึง เป็นค าถามเชิงลบท่ีได้กลับค่าคะแนนในการค านวณค่าเฉล่ียให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว 
 

4.2.4 ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3.67 หมายความว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรสามารถแยกออกได้เป็น 3 
ปัจจัยย่อย ได้แก่ 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ท่ี 3.68 หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือเรื่องความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.91 
ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการเสียสละและอุทิศตนเองให้กับองค์กร เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.53  

ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่  ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ ท่ี 3.50 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือเรื่องความปรารถนาท่ีจะท างานกับองค์กรแห่งนี้จนเกษียณ 
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ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.59 ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการประสบปัญหาหากมีการลาออกนั้น เป็นประเด็น
ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.42  

ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นอยู่ ท่ี 3.79 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือเรื่องความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 
ในขณะท่ีประเด็นในเรื่องการลาออกในเวลานี้เป็นส่ิงท่ีผิด เป็นประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับต่ าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.55 ดังแสดงข้อมูลโดยละเอียดในตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 2 3 4 5 
ระดับความคิดเห็น ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร  

3.67 0.626 มาก  

ระดับความคิดเห็น ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 

3.68 0.738 มาก  

39. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งนี้ 

3.91 0.862 มาก 5 26 102 243 124 

40. ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กร
คือปัญหาของท่าน 

3.54 1.017 มาก 24 38 170 82 86 

41. ท่านรู้สึกรักใคร่และผูกพันกับ
องค์กร 

3.80 0.941 มาก 12 30 119 224 115 

42. ท่ าน ไม่ รู้ สึ ก ถึ ง ค ว าม เป็ น
ครอบครัวในองค์กรแห่งนี้* 

3.60 1.135 มาก 122 170 115 70 23 

43. ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละและ
อุทิศตนเองให้กับองค์กร 

3.53 0.969 มาก 16 46 171 189 78 

ระดับความคิดเห็น ด้านความ
ผูกพันต่อองค์ด้านการคงอยู่ 

3.50 0.791 มาก      

44. ท่ านมี ความปรารถนาท่ีจะ
ท างานกับองค์กรแห่งนี้จนเกษียณ 

3.59 1.112 มาก 29 47 137 173 114 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ) 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 2 3 4 5 

45. ท่านล าบากใจท่ีจะลาออกจาก
องค์กรแห่งนี้ ถึงแม้ว่าท่านอยากจะ
เปล่ียนงาน 

3.48 1.095 มาก 27 61 153 164 95 

46. ท่านจะประสบปัญหา หากท่าน
ลาออกในขณะนี้ 

3.42 1.187 มาก 45 58 139 160 98 

ระดับความคิดเห็น ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน 

3.79 0.733 มาก      

47. ถึ งแม้ว่าการลาออกจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับท่าน แต่ท่านกลับ
คิดว่าการลาออก ในเวลานี้เป็นส่ิงท่ี
ผิด 

3.55 1.048 มาก 24 46 156 180 94 

48. แนวทางการปฏิบัติขององค์กร
ท าให้ท่านรู้สึกเกิดความจงรักภักดี 

3.49 1.010 มาก 23 46 169 185 77 

49. ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ีจะ
ตอบแทนองค์กรด้วยการท าทุก
อ ย่ า ง เพื่ อ ให้ อ ง ค์ ก ร ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 

3.88 0.899 มาก 7 27 113 226 127 

50. ท่านคิดว่าพนักงานควรมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 

4.22 0.811 มาก 3 11 70 204 212 

หมายเหตุ: * หมายถึง เป็นค าถามเชิงลบท่ีได้กลับค่าคะแนนในการค านวณค่าเฉล่ียให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับค าถามเชิงบวกแล้ว 
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4.3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์    
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) 
 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficients) ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์ นั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = .566, .597 และ .523, p < 0.01 ตามล าดับ) มากไป
กว่านั้นเมื่อท าการจ าแนกรายตัวแปรย่อยของตัวแปร ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม 
และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ก็พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางบวกในระดับปานกลาง
กับความผูกพันต่อองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังนี้ นโยบายค่าตอบแทน  (r = .502,        
p < 0.01) การบริหารจัดการค่าตอบแทน (r = .500 , p < 0.01) องค์ประกอบค่าตอบแทน            
(r = .496, p < 0.01) การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร (r = .535, p < 0.01) และการรับรู้
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (r = .534, p < 0.01) การยกย่องและสถานะ (r = .487, p < 0.01) 
ความมั่นคงในงาน (r = .300, p < 0.01) ความท้าทายในงาน (r = .395, p < 0.01) และโอกาสใน
เรียนรู้ (r = .414, p < 0.01) ดังแสดงโดยละเอียดในตารางท่ี 4.6 
 
  



87 
 

 

ตา
รา

งที่
 4

.6 
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ร

ะห
ว่า

งป
ัจจั

ยด้
าน

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 ก
าร

รับ
รู้ค

วา
มย

ุติธ
รร

ม 
แล

ะผ
ลต

อบ
แท

นเ
ชิง

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 
ที่ส่

งผ
ลต่

อค
วา

มผู
กพ

ันต่
ออ

งค์
กร

 
ล า

ดับ
ที่ 

ตัว
แป

ร 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

1 
คว

าม
ผูก

พัน
ต่อ

อง
ค์ก

ร 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
ปัจ

จัย
ด้า

นค่
าต

อบ
แท

น 
.56

6*
* 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
นโ

ยบ
าย

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 
.50

2*
* 

.93
5*

* 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
ก

าร
บ

ริห
าร

จั
ด

ก
าร

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 
.50

0*
* 

.85
6*

* 
.75

5*
* 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บค่

าต
อบ

แท
น 

   
   

   
   

   
   

   
 

.49
6*

* 
.72

3*
* 

.57
2*

* 
.60

7*
* 

1 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

กา
รร

ับร
ู้คว

าม
ยุติ

ธร
รม

 
.59

7*
* 

.76
6*

* 
.67

9*
* 

.71
4*

* 
.66

4*
* 

1 
 

 
 

 
 

 
 

7 
กา

รร
ับร

ู้คว
าม

ยุติ
ธร

รม
ด้า

น
กา

รจั
ดส

รร
 

.53
5*

* 
.70

6*
* 

.65
4*

* 
.59

1*
* 

.67
2*

* 
.84

9*
* 

1 
 

 
 

 
 

 

8 
กา

รร
ับร

ู้คว
าม

ยุติ
ธร

รม
ด้า

น
กร

ะบ
วน

กา
ร 

.53
4*

* 
.66

1*
* 

.57
4*

* 
.69

5*
* 

.54
1*

* 
.90

7*
* 

.60
0*

* 
1 

 
 

 
 

 

9 
ผ

ล
ต

อ
บ

แ
ท

น
เชิ

ง
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

.52
3*

* 
.55

2*
* 

.48
6*

* 
.54

4*
* 

.50
3*

* 
.58

1*
* 

.56
7*

* 
.54

6*
* 

1 
 

 
 

 

10
 

กา
รย

กย
่อง

สถ
าน

ะ 
.48

7*
* 

.59
6*

* 
.51

5*
* 

.58
9*

* 
.51

8*
* 

.61
5*

* 
.55

8*
* 

.58
4*

* 
.76

5*
* 

1 
 

 
 

11
 

คว
าม

มั่น
คง

ใน
งา

น 
.30

0*
* 

.25
2*

* 
.22

1*
* 

.26
9*

* 
.27

0*
* 

.27
3*

* 
.31

5*
* 

.24
2*

* 
.70

9*
* 

.30
4*

* 
1 

 
 

12
 

คว
าม

ท้า
ทา

ยใ
นง

าน
 

.39
5*

* 
.37

0*
* 

.32
5*

* 
.34

4*
* 

.36
6*

* 
.39

8*
* 

.38
1*

* 
.37

4*
* 

.76
9*

* 
.41

7*
* 

.43
9*

* 
1 

 
13

 
โอ

กา
สใ

นก
าร

เรีย
นร

ู้ 
.41

4*
* 

.45
7*

* 
.41

6*
* 

.44
4*

* 
.37

4*
* 

.48
2*

* 
.46

8*
* 

.46
0*

* 
.81

1*
* 

.57
3*

* 
.36

6*
* 

.57
6*

* 
1 

หม
าย

เห
ตุ:

 
**

 
หม

าย
ถึง

 ค
วา

มสั
มพ

ันธ
์มีน

ัยส
 าคั

ญท
าง

สถ
ิติที่

ระ
ดับ

 0
.01

 



88 
 

จากนั้นผู้วิ จัยยังได้วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่า อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางบวกในระดับต่ ากับ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = .120, p < 0.01) ส่วนต าแหน่งงาน และ
ระดับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางลบในระดับต่ ากับความผูกพันต่อองค์กร โดยมี
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ ต าแหน่งงาน (r = -0.94, p < 0.05) และระดับการศึกษา (r = -0.128,     
p < 0.01) ดังแสดงโดยละเอียดในตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ความผูกพันต่อองค์กร 1        
2 อายุ .120** 1       
3 หน่วยงานที่สังกัด .074 -.032 1      
4 พ้ืนที ่ .031 .033 .046 1     
5 ต าแหน่ง -.094* -.372** -.215** -.068 1    

6 
ประสบการณ์ ในการ
ท างาน 

.086 .778** .024 .061 -.398** 1   

7 ระดับการศึกษา -.128** .156** .088 .055 -.326** .171** 1  
8 สถานภาพ .084 .200** -.052 .065 -.111* .249** -.054 1 

หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4.4  การวิเคราะห์ถึงผลกระทบระหว่างตัวแปรหลัก และตัวแปรย่อยต่อความผูกพันต่อ
องค์กร 

 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Regression Analyses) ซึ่งผู้วิจัยได้

แสดงรายละเอียดไว้ในตารางท่ี 4.8 ส าหรับการวิเคราะห์ตัวแปรหลักซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ท้ังหมด 4 โมเดล  ซึ่งในโมเดลท่ี 1 ได้ท าการวิเคราะห์ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์จ านวน 7 ตัวแปร 
ซึ่งประกอบไปด้วย อายุ  ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด เขตพื้น ท่ีของหน่วยงาน ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา และสถานภาพทางครอบครัว ส่วนในโมเดลท่ี 2 – 4 
ผู้วิจัยได้เพิ่มตัวแปรในการวิเคราะห์โมเดลอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความ
ยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งวิธีการและผลในการวิเคราะห์มีประเด็นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

โมเดลท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ  6.0 (Adjusted R2 = 
0.060) โดยพบว่า ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) นั้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนต าแหน่งงาน (p < 0.10) และระดับการศึกษา        
(p < 0.01) นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

โมเดลท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และ
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้
ร้อยละ 35.4 (Adjusted R2 = .354) จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านค่าตอบแทนเข้าไป จะท าให้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ประเภทหน่วยงานท่ี
สังกัด (p < 0.05) อายุ และสถานภาพทางครอบครัว (p < 0.10) นั้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษา (p < 0.01) นั้นส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังโมเดลท่ี 2 นี้เป็น
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  

โมเดลท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน และการรับรู้ความยุติธรรม โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 41.3 (Adjusted R2 = .413) จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มด้านการรับรู้
ความยุติธรรมเข้าไป จะท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น      
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ร้อยละ 5.9 ซึ่งพบว่าประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) นั้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระดับการศึกษา (p < 0.01) นั้นส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังโมเดลท่ี 3 เป็นการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 2 ซึ่งพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

โมเดลท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ โดยสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 44.8 (Adjusted R2 = .448)       
จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์เข้าไป จะท าให้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งพบว่า อายุ (p < 0.10) และประเภท
หน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) ส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และระดับการศึกษา (p < 0.01) นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังในโมเดลท่ี  4 เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ซึ่งพบว่า 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ

องค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด (β =0.288, p < 0.01) รองลงมาคือผลตอบแทนเชิง

ความสัมพันธ์  (β =0.238, p < 0.01) และปัจจัยด้านค่าตอบแทน (β =0.200, p < 0.01) ท่ีมี
ผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร  
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ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของผลกระทบตัวแปรหลักต่อความผูกพันต่อ
องค์กร 

ตัวแปร 
Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta 
โมเดล 1  โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 

     
ตัวแปรประชากรศาสตร์ 

ช่วงอายุ .110 .107* .083 .089* 

ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด .145** .085** .083** .074** 

เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน .024 .022 .023 .030 

ต าแหน่งงาน -.123* -.061 -.039 -.048 

ประสบการณ์ในการท างาน -0.41 .008 .036 .036 

ระดับการศึกษา -.182*** -.107*** -.102*** -.108*** 

สถานภาพทางครอบครัว .047 .064* .057 .043 

ตัวแปรโมเดล 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน  .550*** .260*** .200*** 

การรับรู้ความยุติธรรม .380*** .288*** 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ .238*** 

Adjusted R Square       0.060        0.354       0.413         0.448  
F 5.568*** 35.159*** 39.956*** 41.459*** 

หมายเหตุ: *** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 

จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยลงลึกถึงรายละเอียดของตัวแปรย่อยภายใต้ตัวแปรหลักต่าง ๆ 
ซึ่งการวิเคราะห์ได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Regression Analyses) 
เช่นเดียวกันกับตัวแปรหลัก จากการวิเคราะห์ท้ังหมด 4 โมเดล ในโมเดลท่ี 1 ได้ท าการวิเคราะห์ตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์จ านวน 7 ตัวแปร ส่วนในโมเดลท่ี 2 – 4 ได้ท าการเพิ่มตัวแปรย่อยของแต่
ละตัวแปรหลักลงไปทีละโมเดล ซึ่งวิธีการและผลในการวิเคราะห์มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

โมเดลท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 6.0 (Adjusted R2 = 
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0.060) โดยพบว่าประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.01) นั้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนต าแหน่งงาน (p < 0.05) และระดับการศึกษา       
(p < 0.01) นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

โมเดลท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และ
ตัวแปรย่อยของปัจจัยด้านค่าตอบแทน ได้แก่ นโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการค่าตอบแทน 
องค์ประกอบค่าตอบแทน โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กร
ได้ร้อยละ 35.5 (Adjusted R2 = .355) จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มนโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการ
ค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนเข้าไป จะท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น โดยพบว่าประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) อายุ และสถานภาพทาง
ครอบครัว (p < 0.10) นั้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนต าแหน่งงาน และระดับการศึกษา (p < 0.05) นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังโมเดลท่ี 2 นี้เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 – 1.3 
ซึ่งพบว่า นโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทน ส่งผล
กระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.1 – 1.3 

โมเดลท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
นโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการค่าตอบแทน องค์ประกอบค่าตอบแทน และตัวแปรย่อยของ
การรับรู้ความยุติธรรม ได้แก่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร และการรับรู้ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 
40.6 (Adjusted R2 = .406) จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร และ
การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการเข้าไป จะท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งพบว่าประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) นั้นส่งผลกระทบ
ในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระดับการศึกษา (p < 0.01) 
นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม จะ
เห็นได้ว่า ในโมเดลนี้ การบริหารจัดการค่าตอบแทนไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของปัจจัยด้านการรับรู้ความยุติธรรมท้ังด้านการจัดสรรและด้านกระบวนการ
ท่ีมากกว่าจึงท าให้การบริหารจัดการค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรลดลง จาก
ค่า Standardized Coefficients Beta ของการบริหารจัดการค่าตอบแทนในโมเดลท่ี 2 คือ .170 ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 แต่ในโมเดลนี้ค่า Standardized Coefficients Beta ลดลงเหลือเพียง 
.027 อีกท้ังโมเดลท่ี 3 เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1 – 2.2 ซึ่งพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
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การจัดสรร และการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 – 2.2  

โมเดลท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ 
นโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการค่าตอบแทน องค์ประกอบค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม
ด้านการจัดสรร การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และตัวแปรย่อยของผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์ ได้แก่ การยกย่องและสถานะ ความมั่นคงในงาน ความท้าทายในงาน และโอกาสในการ
เรียนรู้ โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 43.3 
(Adjusted R2 = .433) จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มตัวแปรด้านการยกย่องและสถานะ ความมั่นคงในงาน 
ความท้าทายในงาน และโอกาสในการเรียนรู้เข้าไป จะท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งพบว่าประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.05) นั้นส่งผลกระทบ
ในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระดับการศึกษา (p < 0.01) 
นั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกท้ังในโมเดล    
ท่ี 4 เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 – 3.4 ซึ่งพบว่า การยกย่องและสถานะ และความมั่นคงในงาน 
ส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เช่นเดียวกับ ความท้าทายในงานส่งผลกระทบในทางบวกต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 ในขณะท่ีโอกาสในการเรียนรู้ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3.1 – 3.3 และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.4 

ประเด็นท่ีเห็นได้ชัดคือ ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังการวิเคราะห์
ตัวแปรหลัก และการวิเคราะห์ตัวแปรย่อยนั้น ในท้ัง 4 โมเดลนั้นจะพบว่า ระดับการศึกษาส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีมีการศึกษาสูงขึ้นนั้น จะมีความผูกพันต่อองค์กรลดลง ซึ่งมีความแปรผกผันกันจึงท าให้
ได้ผลไปในทางลบ และประเภทหน่วยงานท่ีสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่งผลกระทบในทางบวก
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการต้ังค่าของประเภทหน่วยงานท่ีสังกัดในโปรแกรมการ
วิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังค่าเรียงล าดับจาก ส านักตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และส านักงานบัญชี โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กรไว้
ในหัวข้อท่ี 4.6  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการส่งผลกระทบต่อระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด (β =0.198, p < 0.01) ซึ่งเป็นตัวแปรย่อยของการรับรู้ความยุติธรรม 

รองลงมาคือนโยบายค่าตอบแทน (β =0.141 , p < 0.01) ซึ่ งเป็นตัวแปรย่อยของปัจจัยด้าน
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ค่าตอบแทน ในขณะท่ีโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรย่อยของผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ไม่
ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร ดังแสดงไว้ในตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ันของผลกระทบตัวแปรย่อยต่อความผูกพันต่อ
องค์กร 

ตัวแปร 
Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta 
โมเดล 1  โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 

ตัวแปรประชากรศาสตร์ 
อายุ .111 .105* .079 .092 

ประเภทหน่วยงานที่สังกัด .145*** .078** .080** .074** 

เขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน .024 .022 .027 .033 

ต าแหน่งงาน -.123** -.059 -.038 -.047 

ประสบการณ์ในการท างาน -.041 .001 .031 .027 

ระดับการศึกษา -.182*** -.099** -.100*** -.106*** 

สถานภาพทางครอบครัว .047 .070* .059 .046 

ตัวแปรโมเดล 
นโยบายค่าตอบแทน  .214*** .137** .141*** 

การบริหารจัดการค่าตอบแทน .170*** .027 -.017 

องค์ประกอบค่าตอบแทน .252*** .136*** .108** 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร  .172*** .108* 

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ .245*** .198*** 

การยกย่องและสถานะ  .099** 

ความมั่นคงในงาน .079** 

ความท้าทายในงาน .085* 

โอกาสในการเรียนรู้ .044 
Adjusted R Square       0.060        0.355       0.406         0.433  

F 5.568*** 28.489*** 29.377*** 24.813*** 

หมายเหตุ: *** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 
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ตารางท่ี 4.10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 – 3  

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร +++ 
สมมติฐานท่ี 1.1 นโยบายค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร +++ 
สมมติฐานท่ี 1.2 การบริหารจัดการค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ

องค์กร 
+++ 

สมมติฐานท่ี 1.3 องค์ประกอบค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กร 

+++ 

สมมติฐานที่ 2  การรับรู้ถึงความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กร 

+++ 

สมมติฐานท่ี 2.1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กร 

+++ 

สมมติฐานท่ี 2.2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการส่งผลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กร 

+++ 

สมมติฐานที่ 3  ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กร 

+++ 

สมมติฐานท่ี 3.1 การยกย่องและสถานะส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร ++ 
สมมติฐานท่ี 3.2 ความมั่นคงในงานส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร ++ 
สมมติฐานท่ี 3.3 ความท้าทายในงานส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร + 
สมมติฐานท่ี 3.4 โอกาสในการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร - 
หมายเหตุ:  +++  หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  ++     หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

+       หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.10 
  -        หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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4.5  การทดสอบช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับ 

 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Regression Analyses) จ านวน 

2 โมเดล ในการทดสอบช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับ ตามหลักการวิเคราะห์ตัวแปร
ก ากับของ (Baron และ Kenny, 1986) เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานท่ี 4.1 – 4.3 ส าหรับการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 4.1 ผู้วิจัยทดสอบว่าช่วงอายุมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนกับระดับความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นั้น ได้วิเคราะห์การถดถอย 
จ านวน 2 โมเดล ดังนี้ ในโมเดลแรก ใส่ตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่ากลาง (Centered) ของปัจจัย
ด้านค่าตอบแทน (CC) และค่ากลางของช่วงอายุ (GC) โดยค่ากลางนั้นได้มาจากค่าของตัวแปรลบ
ค่าเฉล่ียของตัวแปรนั้น ส่วนตัวแปรตามก็คือความผูกพันต่อองค์กร และในโมเดลท่ี 2 ใส่ตัวแปร
เช่นเดียวกับในโมเดลแรก แต่เพิ่มค่าผลคูณระหว่างค่ากลางของปัจจัยด้านค่าตอบแทน (CC) กับค่า
กลางของช่วงอายุ (GC) = CC X GC รวมเป็นตัวแปรต้น 3 ตัวแปรจากการวิเคราะห์ผล จึงพบว่า ช่วง
อายุแสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับระหว่างความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความผูกพัน
ต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงข้อมูลรายละเอียดในตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 การทดสอบบทบาทของช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับระหว่างปัจจัย
ด้านค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์กร 

Model Variable B se 
(B) 

β t-test p-
value 

R R2 ∆R2 F-test p-
value 

1 Constant 3.661 .023   160.590 .000 .584 .341 .341 128.339 .000 
   CC .829 .053 .571 15.676 .000   

 GC .118 .030 .141 3.867 .001 
                        

2 Constant  3.659 .023   160.947 .000 .589 .346 .006 87.636 .000 
  CC .836 .053 .576 15.836 .000   

GC .125 .031 .150 4.100 .000 
CC X GC -.154 .073 -.077 -2.109 .035 

 
จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากสมการถดถอยแบบล าดับช้ัน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์บทบาทของช่วง

อายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความ
ผูกพันต่อองค์กรน ามาสร้างเป็นกราฟตามภาพท่ี 4.1 เพื่อเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรกับระดับปัจจัยด้านค่าตอบแทน โดยปัจจัยด้านค่าตอบแทนพิจารณาท่ีระดับ   
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ต่ ากว่าค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย – SD) ระดับค่าเฉล่ีย และระดับสูงกว่าค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย + SD) ใน 3 ช่วง
อายุ ได้แก่ เบบี้บูมส์ (Baby Boom) เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยด้านค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกันตามช่วงอายุ 
(Generation) 

จากภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่าระดับความชันของเส้นความผูกพันต่อองค์กรท่ีได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยด้านค่าตอบแทนจะลดลงตามช่วงอายุท่ีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาได้จากความชันของเส้นความ
ผูกพันต่อองค์กรท่ีได้รับอิทธิพลจากปัจจัยค่าตอบแทนของเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีมี
ความชันมากกว่าในเบบี้บูมส์ (Baby Boom) และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งสัมพันธ์กับ

ค่าในตารางท่ี 4.11 ท่ีแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุแสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับในทางลบ (β = -0.077)  
จากตารางท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.1 สามารถสรุปได้ว่า ช่วงอายุแสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับ

ระหว่างความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์กรในผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
โดยผลกระทบของปัจจัยด้านค่าตอบแทนและความผูกพันต่อองค์กรจะลดลงตามช่วงอายุท่ีสูงขึ้น ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีอยู่ในกลุ่มช่วงอายุเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) จะมี

Low (Mean - 1SD) Mean High (Mean + 1SD)

Gen BB 3.87 4.03 4.19

Gen X 3.68 3.91 4.14

Gen Y 3.49 3.78 4.08
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ผลกระทบของปัจจัยด้านค่าตอบแทนและความผูกพันต่อองค์กรจะสูงกว่าในกลุ่มช่วงอายุเบบี้บูมส์ 
(Baby Boom) และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X)  

ส าหรับในการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4.2 ผู้วิจัยทดสอบว่าช่วงอายุมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับระดับความผูกพันต่อองค์กรซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นั้น ได้วิเคราะห์
การถดถอย ตามหลักการวิเคราะห์ตัวแปรก ากับของ Baron and Kenny (1986) จ านวน 2 โมเดล 
ดังนี้ ส าหรับโมเดลแรก ใส่ตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่ากลาง (Centered) ของปัจจัยการรับรู้ความ
ยุติธรรม (JC) และค่ากลางของช่วงอายุ (GC) โดยค่ากลางนั้นได้มาจากค่าของตัวแปรลบค่าเฉล่ียของ
ตัวแปรนั้น ส่วนตัวแปรตามก็คือความผูกพันต่อองค์กร และในโมเดลท่ี 2 ใส่ตัวแปรเช่นเดียวกับใน
โมเดลแรก แต่เพิ่มค่าผลคูณระหว่างค่ากลางของปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม (JC) กับค่ากลางของ
ช่วงอายุ (GC) = JC X GC รวมเป็นตัวแปรต้น 3 ตัวแปรจากการวิเคราะห์ผล จึงพบว่า ช่วงอายุแสดง
บทบาทเป็นตัวแปรก ากับระหว่างความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงข้อมูลรายละเอียดในตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 การทดสอบบทบาทของช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับระหว่างการรบัรู้
ความยุติธรรมความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

Model Variable B se (B) β t-test p-
value 

R R2 ∆R
2 

F-test p-
value 

1 Constant 3.666 .022   164.579 .000 .609 .370 .370 146.130 .000 
   JC .697 .042 .596 16.757 .000   

 GC .100 .030 .119 3.350 .001 
                        

2 Constant  3.666 .022   165.184 .000 .613 .376 .006 99.677 .000 
  JC .701 .041 .600 16.896 .000   

GC .105 .030 .125 3.515 .000 
JC X GC -.123 .057 -.077 -2.152 .032 

 
จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากสมการถดถอยแบบล าดับช้ัน ท่ีใช้ในการวิเคราะห์บทบาทของช่วง

อายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความ
ผูกพันต่อองค์กรน ามาสร้างเป็นกราฟตามภาพท่ี 4.2 เพื่อเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรกับระดับปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม โดยปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมพิจารณา
ท่ีระดับต่ ากว่าค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย – SD) ระดับค่าเฉล่ีย และระดับสูงกว่าค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย + SD) ใน 
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3 ช่วงอายุ ได้แก่ เบบี้บูมส์ (Baby Boom) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ระดับความผูกพันต่อองค์กรและการรับรู้ความยุติธรรมท่ีแตกต่างกันตามช่วงอายุ 
(Generation) 

จากภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าระดับความชันของเส้นความผูกพันต่อองค์กรท่ีได้รับอิทธิพล
จากการรับรู้ความยุติธรรมจะลดลงตามช่วงอายุท่ีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาได้จากความชันของเส้นความ
ผูกพันต่อองค์กรท่ีได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ความยุติธรรมของเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ีมี
ความชันมากกว่าในเบบี้บูมส์ (Baby Boom) และเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ (Generation X) ซึ่งสัมพันธ์กับ

ค่าในตารางท่ี 4.12 ท่ีแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุแสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับในทางลบ (β = -0.077)  
จากตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.2 สามารถสรุปได้ว่า ช่วงอายุแสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับ

ระหว่างความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กรในผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
โดยผลกระทบของการรับรู้ความยุติธรรมและความผูกพันต่อองค์กรจะลดลงตามช่วงอายุท่ีสูงขึ้น ซึ่ง
หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีอยู่ในกลุ่มช่วงอายุเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) จะมี
ผลกระทบของการรับรู้ความยุติธรรมและความผูกพันต่อองค์กรจะสูงกว่าในกลุ่มช่วงอายุเบบี้บูมส์ 
(Baby Boom) และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 

Low (Mean - 1SD) Mean High (Mean + 1SD)

Gen BB 3.80 3.98 4.16

Gen X 3.63 3.88 4.12

Gen Y 3.46 3.77 4.08
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ส าหรับในการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4.3 ผู้วิจัยทดสอบว่าช่วงอายุมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์กรซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์นั้น ได้
วิเคราะห์การถดถอย ตามหลักการวิเคราะห์ตัวแปรก ากับของ Baron and Kenny (1986) จ านวน 2 
โมเดล ดังนี้ ส าหรับโมเดลแรก ใส่ตัวแปรต้น 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่ากลาง (Centered) ของปัจจัย
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (RC) และค่ากลางของช่วงอายุ (GC) โดยค่ากลางนั้นได้มาจากค่าของตัว
แปรลบค่าเฉล่ียของตัวแปรนั้น ส่วนตัวแปรตามก็คือความผูกพันต่อองค์กร และในโมเดลท่ี 2 ใส่ตัว
แปรเช่นเดียวกับในโมเดลแรก แต่เพิ่มค่าผลคูณระหว่างค่ากลางของปัจจัยผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์ (RC) กับค่ากลางของช่วงอายุ (GC) = RC X GC รวมเป็นตัวแปรต้น 3 ตัวแปรจากการ
วิเคราะห์ผล จึงพบว่า ช่วงอายุไม่ได้แสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับระหว่างความสัมพันธ์ของ
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ดังแสดงข้อมูลรายละเอียดในตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 การทดสอบบทบาทของช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแปรก ากับระหว่าง
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

Model Variable B se 
(B) 

β t-test p-value R R2 ∆R2 F-test p-
value 

1 Constant 3.667 .024   155.408 .000 .542 .293 .293 103.168 .000 
   RC .597 .043 .528 14.005 .000   

 GC .117 .032 .140 3.715 .000 
                        

2 Constant  3.666 .024   155.154 .000 .542 .294 .000 68.738 .000 
  RC .595 .043 .527 13.943 .000   

GC .117 .032 .140 3.719 .000 
RC X GC -.027 .058 -.017 -.455 .650 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 4.1 ช่ วงอายุ มี อิ ท ธิพ ล ต่อความ สัมพั น ธ์ ระหว่ างปั จ จัย ด้าน

ค่าตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์กร 
+ 

สมมติฐานท่ี 4.2 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
กับความผูกพันต่อองค์กร 

+ 

สมมติฐานท่ี 4.3 ช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

- 

หมายเหตุ:    +   หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
 -   หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   
 

4.6  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance: ANOVA) ของปั จจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ซึ่งปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีได้ท าการวิเคราะห์ผล ประกอบไปด้วย อายุ ประเภท
หน่วยงานท่ีสังกัด เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา 
และสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง และ
เพื่อเป็นการทดสอบสมมุติฐานท่ี 5.1 – 5.6 มีดังต่อไปนี้ 

 
4.6.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน

ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (x̄ = 3.715) มากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (x̄ = 3.530) แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 1.687) ดังตาราง
ท่ี 4.15 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา / ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร 

N x̄  SD F Sig 

ระดับปริญญาตร ี 371 3.715 0.633 1.687 0.195 
ระดับปริญญาโทและสูงกว่า 124 3.530 0.587 

 
รวม 500 3.667 0.676 

 
4.6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี

ต าแหน่งงานแตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 2.873, p < 0.05) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกัน 

ต าแหน่งงาน / ระดับความผูกพันต่อองค์กร N x̄  SD F Sig 

ผู้บริหารระดับสูง 46 3.920 0.589 2.873* 0.036 
ผู้บริหารระดับกลาง 73 3.631 0.603 

 
ผู้บริหารระดับต้น 69 3.675 0.698 

พนักงานปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าท่ี 312 3.615 0.615 
รวม 500 3.667 0.626 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
 

หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบ LSD (Fisher’s Least Significant Difference 
Method)เพิ่มเติม จะพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น 
และพนักงานปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4.17 ซึ่งจาก
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ผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.2 

 
ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์เพิ่มเติมของระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ต าแหน่งงานแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

ต าแหน่งงาน / 
ระดับความผูกพัน

ต่อองค์กร 

ระดับ 
ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับต้น 

พนักงาน
ปฏิบัติงาน / 
เจ้าหน้าที ่

x̄  3.920 3.631 3.675 3.615 

ผู้บริหารระดับสูง 3.920 - 0.289* 0.245* 0.284* 
ผู้บริหาร

ระดับกลาง 
3.631 

-0.289* - -0.044 -0.004 

ผู้บริหารระดับต้น 3.675 -0.245* 0.044 - 0.039 
พนักงานปฏิบัติงาน 

/ เจ้าหน้าท่ี 
3.615 

-0.284* 0.004 -0.039 - 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
 

4.6.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่าง
กันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 3.234, p < 0.01) ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์
ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 

ประสบการณ์การ
ท างาน / ระดับความ

ผูกพันต่อองค์กร 
N x̄  SD F Sig 

น้อยกว่า 5 ปี 93 3.586 0.660 3.234** 0.007 
5 – 10 ปี 109 3.738 0.640 

 

11 – 15 ปี 81 3.551 0.591 
16 – 20 ปี 76 3.620 0.684 
21 – 25 ปี 61 3.601 0.565 
25 ปีข้ึนไป 80 3.877 0.541 

รวม 500 3.667 0.626 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 

หลังจากนั้นท าการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบแบบแบบ  LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference Method) เพิ่มเติม จึงพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 25 ปี
ขึ้นไปนั้น มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อย
กว่า 5 ปี รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 11 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ส่วน
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 11 – 15 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ดังตารางท่ี 4.19 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าประสบการณ์ในการท างานท่ี
แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.3 
 
  



105 
 
ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์เพิ่มเติมของระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference 
Method) 

ประสบกาณ์
การท างาน 
/ ระดับ

ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

ระดับ 
ความ

ผูกพันต่อ
องค์กร 

น้อยกว่า 
5 ปี 

5 – 10 
ป ี

11 – 15 
ป ี

16 – 20 
ป ี

21 – 25 
ปี 

25 ป ี
ขึ้นไป 

x̄  3.586 3.738 3.551 3.620 3.601 3.877 

น้อยกว่า 5 
ปี 

3.586 - -0.152 0.035 -0.034 -0.015 -0.291* 

5 – 10 ปี 3.738 0.152 - 0.186* 0.118 0.137 -0.139 
11 – 15 ปี 3.551 -0.035 -0.186* - -0.068 -0.050 -0.326* 
16 – 20 ปี 3.620 0.034 -0.118 0.068 - 0.018 -0.258* 
21 – 25 ปี 3.601 0.015 -0.137 0.050 -0.018 - -0.276* 
25 ปีข้ึนไป 3.877 0.291* 0.139 0.326* 0.258* 0.276* - 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
 

4.6.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ มี
สถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวท่ี
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีสมรส

แล้วมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (xˉ = 3.763) สูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีโสด (xˉ = 3.589) 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 0.497) ดังตารางท่ี 4.20 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท า
ให้ทราบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5.4 
  



106 
 
ตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีสถานภาพทาง
ครอบครัวที่แตกต่างกัน 

สถานภาพ / ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร 

N x̄  SD F Sig 

โสด 276 3.589 0.633 0.497 0.481 
สมรส 216 3.763 0.587  
รวม 492 3.666 0.626 

 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2 ทาง) 
 
 4.6.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างาน
ในประเภทของหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานในหน่วยงานท่ีแตกต่าง
กันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 4.608, p < 0.01) ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.21 

 
ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานใน
ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกัน 

หน่วยงาน / ระดับความผูกพันต่อองค์กร N x̄  SD F Sig 

ส านักงานตรวจสอบบัญชี 58 3.589 0.635 4.608** 0.001 
บริษัทเอกชน 198 3.608 0.655 

 
หน่วยงานราชการ 142 3.614 0.550 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 40 3.933 0.608 
ส านักงานบัญชี 62 3.877 0.628 

รวม 500 3.667 0.626 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (2 ทาง) 

ห ลั งจากนั้ น ท าก ารวิ เคราะห์ เป รียบ เที ยบ แบบ  LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference Method) เพิ่มเติม จึงพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
และส านักงานบัญชีมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ใน
หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และส านักงานตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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0.05 ดังตารางท่ี 4.22 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าหน่วยงานสังกัด ท่ี
แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.5 

ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์เพิ่มเติมของระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ท างานในประเภทหน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference Method) 

หน่วยงาน / ระดับ
ความผูกพันต่อ

องค์กร 

ระดับ 
ความ

ผูกพันต่อ
องค์กร 

ส านักงาน
ตรวจสอบ

บัญชี 

บริษัท 
เอกชน 

หน่วยงาน
ราชการ 

หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักงาน
บัญชี 

x̄  3.589 3.608 3.614 3.933 3.877 

ส านักงานตรวจสอบ
บัญช ี

3.589 - -0.019 -0.247 -0.344* -0.289* 

บริษัทเอกชน 3.608 0.019 - -0.006 -0.325* -0.270* 
หน่วยงานราชการ 3.614 0.024 0.006 - -0.319* -0.264* 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.933 0.344* 0.325* 0.319* - 0.056 
ส านักงานบัญชี 3.877 0.289* 0.270* 0.264* -0.056 - 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
 

4.6.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ท างาน
อยู่ในเขตพื้นที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานในเขตพื้นท่ีแตกต่างกัน
ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ใน

ต่างจังหวัดมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (x̄ = 3.714) มากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานใน

กรุงเทพมหานคร (x̄ = 3.659) แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 0.01) ดังตารางท่ี 4.23 ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าเขตพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5.6 
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ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ในเขต
พื้นท่ีแตกต่างกัน 

เขตพื้นที ่/ ระดับ       
ความผูกพันต่อองค์กร 

N x̄  SD F Sig 

กรุงเทพมหานคร 428 3.659 0.625 0.01 0.979 
ต่างจังหวัด 72 3.714 0.636 

 
รวม 500 3.667 0.626 

 
4.6.7 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีช่วง

อายุหรือเจนเนอเรชั่น (Generation) ที่แตกต่างกัน 
จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 3.852, p < 0.05) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.24 

ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีช่วงอายุ
แตกต่างกัน 

ช่วงอายุ / ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กร 

N x̄  SD F Sig 

20 – 36  
(Generation Y) 

200 3.597 0.654 3.850* 0.022 

37 – 51 
(Generation X) 

200 3.667 0.614 

 
52 ปีข้ึนไป 

(Baby Boom) 
100 3.808 0.574 

รวม 500 3.667 0.626 
หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
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ห ลั งจากนั้ น ท าก ารวิ เคราะห์ เป รียบ เที ยบ แบบ  LSD (Fisher’s Least Significant 
Difference Method) เพิ่มเติม จะพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 52 ปีขึ้นไป หรือผู้ท่ีอยู่ใน
กลุ่มเบบี้บูมส์มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 20 – 36 ปี หรือผู้ท่ี
อยู่ในเจนเนอเรช่ันวาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4.25 ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห์เพิ่มเติมของระดับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ช่วงอายุแตกต่างกันด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference Method) 

ช่วงอายุ / 
ระดับความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ระดับ 
ความผูกพันต่อ

องค์กร 

17 – 36 
(Generation Y) 

37 – 51 
(Generation X) 

52 ปีขึ้นไป 
(Baby Boom) 

x̄  3.597 3.667 3.808 

20 – 36 
(Generation 

Y) 

3.597 - -0.070 -.212* 

37 – 51 
(Generation 

X) 

3.667 0.070 - -0.142 

52 ปีข้ึนไป 
(Baby Boom) 

3.808 0.212* 0.142 - 

หมายเหตุ:  * หมายถึง ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2 ทาง) 
 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรท้ังหมดนั้น สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านประชากรศาสตร์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ผลการ
วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม P-
Value 

ระดับการศึกษา - - 0.195 
ต าแหน่งงาน + ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงในต าแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง มีระดับความผูกพัน ต่อองค์กรสูงกว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญ ชี ท่ีด ารงต าแหน่ ง ผู้บริหาร
ระ ดับกลาง ผู้บ ริห ารระ ดับ ต้น  และพ นั ก งาน
ปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ี 

0.036 

ประสบการณ์ใน
การท างาน 

++ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
25 ปีขึ้นไปนั้น มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อย
ก ว่ า  5 ปี  รวม ถึ ง ผู้ ป ร ะก อ บ วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ท่ี มี
ประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 11 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี 
ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 5 – 10 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูง
กว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 11 – 15 ปี 

0.007 

สถานภาพทาง
ครอบครัว 

- - 0.481 

ประเภทหน่วยงาน
ท่ีสังกัด 

++ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีท่ีท างานอยู่ในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและส านักงานบัญชีมีระดับความผูกพันต่อ
องค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ใน
หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และส านักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

0.001 

เขตพื้นท่ีของ
หน่วยงาน 

- - 
0.979 
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ตารางที่ 4.26   สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านประชากรศาสตร์กับความผูกพันต่อองค์กร 
(ต่อ) 

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ผลการ
วิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม P-
Value 

อายุ + ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 52 ปีข้ึนไป หรือผู้ท่ีอยู่
ในกลุ่มเบบี้บูมส์มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 20 – 36 ปี 

0.022 

หมายเหตุ: +  หมายถึง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

++ หมายถึง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

-    หมายถึง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยมาท้ังหมด ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญท่ีหลากหลาย ดังนั้นในบทท่ี 5 นี้จึงได้

กล่าวถึงบทสรุปของผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ การอภิปรายผลเพิ่มเติมโดยใช้หลักการ
และแนวคิดท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีองค์กรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
น าไปปรับใช้ได้อย่างมีประโยชน์ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความ
ผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม ปัจจัยด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ และความผูกพันต่อ
องค์กร และศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทน
เชิงความสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์ของความผูกพันต่อองค์กร พร้อมท้ังศึกษาบทบาทของช่วงอายุ 
(Generation) ในการเป็นตัวแปรก ากับ (Mederator) รวมท้ังศึกษาความแตกต่างของระดับความ
ผูกพันต่อองค์กร ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ท างานเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และด้านการเงิน ในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี 500 ชุด โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเบบี้บูมส์ (Baby Boom) จ านวน 100 ชุด และ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์  (Generation X) และเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) จ านวนกลุ่มละ 200 ชุด และท าการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน การ
ถดถอยแบบล าดับช้ัน และความแปรปรวน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัยพบประเด็น
ส าคัญท่ีหลากหลาย และสรุปท าการช้ีแจงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ 
5.4 ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
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5.1  สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
จากการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยหลักซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความ

ยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด (β =0.288, p < 0.01) รองลงมาคือผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 

(β =0.238, p < 0.01) และปัจจัยด้านค่าตอบแทน (β =0.200, p < 0.01) โดยตัวแปรท้ังสาม 
(ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ )สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 44.8 (Adjusted R2 = .448) และ
เมื่อท าการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงรายละเอียดของตัวแปรย่อยซึ่งได้แก่ ตัวแปรย่อยของปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน คือ นโยบายค่าตอบแทน การบริหารจัดการค่าตอบแทน องค์ประกอบค่าตอบแทน ตัว
แปรย่อยของการรับรู้ความยุติธรรม คือ การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร การรับรู้ความยุติธรรม
ด้านกระบวนการ และตัวแปรย่อยของผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ คือ การยกย่องและสถานะ 
ความมั่นคงในงาน ความท้าทายในงาน และโอกาสในการเรียนรู้ จะพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้าน

กระบวนการส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด (β =0.198, p < 0.01) ซึ่งเป็นตัว

แปรย่อยของการรับรู้ความยุติธรรม รองลงมาคือนโยบายค่าตอบแทน (β =0.141, p < 0.01) ซึ่งเป็น
ตัวแปรย่อยของปัจจัยด้านค่าตอบแทน ในขณะท่ีโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรย่อยของ
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร อีกท้ังตัวแปรย่อยท้ังหมด
สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ 43.3 (Adjusted R2 = 
.433) 

จากการศึกษาถึงบทบาทของช่วงอายุ (Generation) ในการเป็นตัวแปรก ากับ (Moderator) 
พบว่า บทบาทของช่วงอายุมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านค่าตอบแทนกับความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = -0.077, P = 0.035) กล่าวคือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนถือ
เป็นส่ิงส าคัญส าหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุน้อย เนื่องจากมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรสูงกว่า อีกท้ังบทบาทของช่วงอายุก็ส่งยังมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = -0.077, P = 0.032) กล่าวคือ การ
รับรู้ความยุติธรรมถือเป็นส่ิงส าคัญส าหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุน้อย เนื่องจากมีอิทธิพล
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า ซึ่งหมายความว่า ช่วงอายุ (Generation) แสดงบทบาทใน
การเป็นตัวแปรก ากับของปัจจัยด้านค่าตอบแทนและการรับรู้ความยุติธรรม ส่วนในด้านผลตอบแทน
เชิงความสัมพันธ์นั้นพบว่า ช่วงอายุไม่แสดงบทบาทในการเป็นตัวแปรก ากับต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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จากการศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์กรตามความแตกต่างของปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญได้แก่ ต าแหน่งงาน (p < 0.05) โดยประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงในต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ี  ประสบการณ์ในการท างาน      
(p < 0.01) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 25 ปีข้ึนไปนั้น มีระดับความผูกพันต่อ
องค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี รวมถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 11 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 11 – 15 ปี  ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด (p < 0.01) โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน 25 ปีขึ้นไปนั้น มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์
การท างานต้ังแต่ 11 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน       
5 – 10 ปี มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์การท างาน   
11 – 15 ปี และช่วงอายุ (p < 0.05) โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 52 ปีขึ้นไป หรือผู้ท่ีอยู่ใน
กลุ่มเบบี้บูมส์มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 20 – 36 ปีส่วน
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันแต่จะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และเขตพื้นท่ีของหน่วยงาน 
 

5.2  อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของช่วงอายุ ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี  ผู้วิจัยพบประเด็นส าคัญท่ีควรน ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและ
ความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี พบผลการศึกษาดังนี้ 

5.2.1.1 ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้

เนื่องมาจาก มีหลากหลายปัจจัยท่ีพนักงานจะเลือกเข้าท างานกับองค์กรแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่า 
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เหตุผลอันดับแรก ๆ คือดูท่ีเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากการท างานของพนักงานเปรียบเสมือน
การแลกเปล่ียน กล่าวคือ พนักงานจะมอบแรงกายแรงใจ ผลการปฏิบัติงานให้กับองค์กร ส่วนองค์กร
ก็จะมอบค่าตอบแทน เพื่ อเป็นการแลกเปล่ียนกัน ซึ่ งปัจจัยด้านค่าตอบแทนประกอบด้วย              
3 องค์ประกอบคือ ด้านนโยบายค่าตอบแทน การบริหารค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลรายด้านจะพบว่า 

5.2.1.2 ด้านนโยบายค่าตอบแทน 
 จากการศึกษาพบว่านโยบายค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร โดย

นโยบายคือส่ิงท่ีแสดงข้อก าหนดและความสามารถในการจ่ายขององค์กรในขณะนั้น ๆ ซึ่งแน่นอนว่า
นโยบายค่าตอบแทนจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กร หรือเหตุผล
บางประการเช่น องค์กรมีการก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้ต่ ากว่าอัตราท่ัวไป ก็เพื่อท่ีจะ
ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย หรือในบางองค์กรมีการจ่ายในระดับเดียวกันกับอัตราท่ัวไป เพื่อลดการแย่ง
ชิงแรงงาน ส่วนองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง หรือองค์กรช้ันน าท้ังหลายมักเลือกใช้นโยบายการจ่ายให้สูง
กว่าอัตราท่ัวไป เพื่อเป็นการดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถสูง และยังเป็นการผลักดันให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการท างานอยู่ตลอดเวลา จากผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Koitalek 
(2016) ท่ีพบว่า นโยบายค่าตอบแทนขององค์กรนั้นมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการบริการเพื่อครูและอาจารย์ในประเทศเคนย่า เนื่องจากพนักงาน
มักจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบนโยบายค่าตอบแทนกับความคาดหวังของตน อีกท้ังนโยบาย
ค่าตอบแทนยังเป็นส่ิงท่ีเพิ่มความไว้วางใจส าหรับการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนขององค์กร 
เพราะการบริหารจัดการท่ีดีนั้นย่อมมาจากการมีนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ (Koitalek, 2016) รวมไป
ถึงงานวิ จัยของ Odunlami and Matthew (2014: 108-117) ท่ีพบว่าการท่ีองค์กรมีนโยบาย 
ข้อบังคับท่ีชัดเจน และมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรในปัจจุบัน ส่งผลให้
พนักงานเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งการแสดง
พฤติกรรมเช่นนี้ เกิดจากความรู้สึกถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Odunlami และ Mattew, 
2014) 

5.2.1.3 ด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 
 จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง

การบริหารจัดการค่าตอบแทนเป็นการน าเอานโยบายค่าตอบแทนมาปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม 
โดยหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการค่าตอบแทนคือการส่ือสารให้พนักงานทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับอาชว์บารมี มณีตระกูล
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ทอง (2557) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารให้พนักงานรับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดการการบริหาร
ค่าตอบแทนสามารถลดความตึงเครียด คลายความกังวลให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี (อาชว์บารมี 
มณีตระกูลทอง , 2557) อีกท้ังผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Odunlami and Matthew 
(2014) ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือจะต้องมีนโยบายค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร จึง
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าตอบแทนได้อย่างสูงสุด นอกจากนั้น การบริหาร
จัดการค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าองค์กรมีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ท่ีดี ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานก็จะสูงขึ้น อีกท้ังยังส่งผลไปถึงการคงอยู่กับองค์กรของ
พนักงาน (Odunlami และ Mattew, 2014) สอดคล้องกับ Anyebe (2003) ท่ีพบว่าการบริหาร
จัดการค่าตอบแทน เป็นปัจจัยหนึ่งท่ียกระดับความพึงพอใจของพนักงาน ท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน และน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร (Anyebe, 2003) 

จะเห็นได้ว่า นโยบายกับการบริหารจัดการนั้นเป็นส่ิงท่ีมาคู่กัน นโยบายท่ีดีและเหมาะสมก็เกิด
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน หากนโยบายท่ีไม่ดีไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถ
น ามาบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Steer and Porter (1983) ท่ีว่า 
นโยบายและการบริหารจัดการขององค์กรมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพนักงาน เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้
บรรยากาศในการท างานเปล่ียนแปลง แล้วถ้าเป็นนโยบายและการบริหารจัดการท่ีดีนั้นจะส่งผลต่อ
พนักงาน โดยพนักงานจะมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร แสดงพฤติกรรมในทางบวก เช่นมีความรับผิดชอบ
งานท่ีมากขึ้น (Steers และ Porter, 1983)  

5.2.1.4 ด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน 
 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบค่าตอบแทนส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร โดย

องค์ประกอบค่าตอบแทนในท่ีนี้หมายถึงค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีองค์กรจ าเป็นจะต้องมอบให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานให้กับองค์กร จากผลการ
ศึกษาวิจัยได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ Koitalek (2016) ท่ีพบว่า ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
เป็นส่ิงท่ีพนักงานให้ความสนใจ และมีความต้องการมากท่ีสุด โดยค่าตอบแทนท่ีได้รับนั้นจะต้อง
สะท้อนถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และทักษะในการท างานของพนักงาน (Koitalek, 
2016) สอดคล้องกับ งานวิ จัย  Rizal, Idrus, Djumahir and Mintarti (2014: 64-79) ท่ี พบว่ า
ค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งถือเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะสามารถ
กระตุ้นให้พนักงานนั้นมีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพในการท างานสูงขึ้น  (Rizal และคณะ 2014) 
อีกท้ัง Milgo, Namusonge and Kanali (2014: 126) ก็ได้พบว่าค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนั้นเป็น
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดท่ีจะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร หากองค์กรมีกลยุทธ์ค่าตอบแทน
ท่ีดีนั้นถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นส่ิงดึงดูดพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าสู่
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องค์กร และท าให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นในการท างาน ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น 
(Milgo, Namusonge และ Kanali, 2014) อีกท้ัง Harrison และ Liska (2008) ได้กล่าวว่าเหตุผล
แรกท่ีบุคคลจะเลือกท่ีท างานกับองค์กรใดนั้น พวกเขาจะมองถึงผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีองค์กรจะมอบ
ให้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลตอบแทนท่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาต้องการมาก เขาก็จะตัดสินใจเลือก
องค์กรนั้นเข้าท างานเป็นพิเศษ  (D. A. Harrison และ Liska, 2008) ซึ่งจากค ากล่าวนี้ก็ให้การ
สนับสนุนผลการศึกษาวิจัยเช่นกัน 

5.2.1.5 การรับรู้ความยุติธรรม 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร อาจ

เนื่องมาจาก ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษากับกลุ่มวิชาชีพบัญชี ส าหรับงานด้านบัญชีจะต้องใช้นักบัญชีท่ีมี
ความรู้เฉพาะทาง เนื่องจากจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กร จัดท ารายรับรายจ่าย
ให้กับองค์กร โดยคุณสมบัติพื้นฐานท่ีส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความ
รับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และท่ีส าคัญจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต จึงท าให้นักบัญชีให้ความส าคัญกับเรื่องความยุติธรรมและต้องการความไว้วางใจจากองค์กร
มาก ดังนั้นการท่ีองค์กรแสดงออกถึงความยุติธรรมให้พนักงานได้รับรู้ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มความ
ไว้วางใจให้กับพนักงาน และท าให้พนักงานรับรู้ถึงความเข้าใจจากองค์กร และต้ังใจปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี ไม่ต้องวิตกกังวล จากผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cohen-Charash 
and Spector (2001) ท่ีได้ท าการรวบรวมงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมเป็นจ านวน 
190 งาน ซึ่งพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
การรับรู้ความยุติธรรม เปรียบเสมือนเป็นการสร้างความเช่ือมั่น และเพิ่มความไว้วางใจให้กับพนักงาน
ต่อองค์กร (Cohen-Charash และ Spector, 2001) เช่นเดียวกับ Folger และ Mary (1989: 115) 
พบว่า การท่ีองค์กรมีความยุติธรรมด้านการจัดสรรและมีความยุติธรรมด้านกระบวนการในการจ่าย
ค่าตอบแทนมีผลต่อทัศนคติ โดยพนักงานจะเกิดความไว้วางใจในองค์กรและผู้บังคับบัญชา และ
พนักงานจะมีระดับความผูกพันต่อองค์กร  (Folger และ Konovsky, 1989) อีกท้ังและ Cremer 
(2005) พบว่า จากการส ารวจพนักงานองค์กรเอกชน หากพนักงานรับรู้ถึงความยุติธรรมท้ังด้าน
จัดสรรและด้านกระบวนการ จะส่งผลให้พนักงานมีความต้ังใจและให้ความร่วมมือกับองค์กรมากขึ้น 
(Cremer, 2005) ซึ่งตามท่ี Adams (1965) ได้กล่าวว่า เมื่อบุคคลรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะ
กระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อการท างาน เช่น การ
ลดประสิทธิภาพในการท างาน ลดความพยายามและความสามารถเป็นต้น หากในทางกลับกัน หาก
พนักงานรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมจากองค์กร ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์กร เนื่องจากความ
ยุติธรรมนี้เป็นแรงจูงใจท่ีดีให้กับพนักงาน (Adams, 1965) 
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5.2.1.6 การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรส่งผลกระทบต่อความผูกพัน

ต่อองค์กร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ งานด้านบัญชีเป็นงานท่ีต้องใช้ความรับผิดชอบสูง เพราะต้องดูแลเรื่อง
งบการเงินภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งงานหนึ่งส าหรับในองค์กร รวมทั้งพนักงานท่ีท างาน
นี้จะต้องมีความยุติธรรมให้กับองค์กร ดังนั้นองค์กรก็ควรให้ความยุติธรรมกับพนักงานโดยจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกันกับสิรินาถ ตามวงษ์วาน (2556) 
ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรรของบุคลากรบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี         
มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรในทางบวก (สิรินาถ ตามวงษ์วาน, 2556) และในงานวิจัยของ
รุ่งณภา สีทะ (2554) ก็พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมของข้าราชการส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร (รุ่งณภา สีทะ, 2554) 

5.2.1.7 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการส่งผลกระทบต่อความผูกพัน

ต่อองค์กร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 5 
ปีขึ้นไป จึงทราบถึงกระบวนการท่ีองค์กรน ามาใช้ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีความสมเหตุสมผล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Sheppard, Lewicki and minton (1992) ท่ี
กล่าวว่า บุคคลจะมีการพิจารณาถึงกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งกระบวนการในท่ีนี่
หมายถึงระบบการประเมินต่าง ๆ หากคิดเห็นว่ากระบวนการ หรือระบบการประเมินนั้นมีความ
สอดคล้องกับคุณธรรมค่านิยมขององค์กร และมีความยุติธรรม ก็จะน ามาซึ่งผลตอบแทนท่ียุติธรรม 
และท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร (Sheppard, Lewicki และ Minton, 1992) ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับสุวิมล สุริย์วงศ์ (2554) ท่ีพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมของพนักงานบริษัท
โทรคมนาคมแห่งหนึ่งมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร (สุวิมล สุริย์วงศ์, 2554) 

5.2.1.8 ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่าผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ท้ังนี้เนื่องจาก ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ คือค่าตอบแทนอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนท่ีไม่ได้เป็น
ตัวเงิน แต่แสดงถึงความหน้าท่ีการงาน การยกย่อง ความมั่นคงในงาน การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ซึ่งเป็น ส่ิงท่ีแสดงถึงเกียรติยศ ช่ือเสียง อีก ท้ังผู้วิ จัยได้ท าการศึกษาผลตอบแทนเชิง
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรท้ัง 4 ด้าน 
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5.2.1.9 ด้านการยกย่องและสถานะ 
 จากการศึกษาพบว่าการยกย่องและสถานะส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก งานด้านบัญชีเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูง มีภาระงานหนัก ซึ่งกว่าท่ีจะ
ท างานเสร็จตามเป้าหมายนั้นก็มักพบกับอุปสรรคและปัญหาจึงท าให้ ผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชีมี
ความเครียดสูง หากได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชา จะท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ 
และมี ก าลังใจในการท างานต่อไป ซึ่ งตามทฤษฎีสองปั จจัยของ  Herzberg, Mausner and 
Snyderman (1959:  44-49) ได้กล่าวสนับสนุนว่า การได้รับการยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ แสดง
ความยินดี รวมท้ังการได้รับการยอมรับ จากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Herzberg และคณะ 1959) อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สวนีย์ แก้วมณี (2549) ท่ีกล่าวว่า การได้รับการยกย่องนั้นเป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน ซึ่งการได้รับการยกย่องชมเชยนั้นจะท าให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเองเกิด
แรงผลักดันในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ (สวนีย์ แก้วมณี, 2549) 

  5.2.1.10 ด้านความมั่นคงในงาน 
 จากการศึกษาพบว่าความมั่นคงในงานส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก เกือบทุกสถาบันอุดมศึกษาจะมีการบรรจุหลักสูตรด้านบัญชีเข้าไว้ จึงมีผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรด้านบัญชีต่อปีมีจ านวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นจากการเปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสช่ันส์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ี
ผ่านมาพบว่า คณะท่ีมีผู้สนใจสมัครมากท่ีสุด คือคณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
(บช.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช้ีให้เห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
จึงท าให้คู่แข่งในการท างานมากขึ้นไปด้วย หากบุคคลใดได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นพนักงานองค์กรใด
แล้ว ก็ต้องการท่ีจะท างานกับองค์กรในระยะเวลายาวนาน และถ้าองค์กรให้หลักประกันท่ีมั่นคงใน
การท างานแก่พนักงาน ก็จะท าให้พนักงานท างานกับองค์กรอย่างมีความสุข ไร้ความกังวล และเมื่อ
พนักงานเกิดความสุขหรือความพึงพอใจ ก็จะแสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งตามทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการของ Maslow (1954) ในล าดับท่ี 2 ได้กล่าวสนับสนุนว่า มนุษย์ต้องการความมั่นคง
ในชีวิต รวมถึงมีหลักประกันในชีวิต เช่น ความมั่นคงในงาน เป็นต้น (Maslow, 1954) ตามท่ี อภิณัฏฐ์ 
ทรัพย์มาก และเนตรนภา ไวทย์เลิศศักด์ิ (2559) ยังพบว่า คนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะรับราชการเพราะ
ความมั่นคงในงาน มีหลักประกันในชีวิตท่ีดี (อภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักด์ิ , 
2559) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรอุมา ศรีสว่าง (2544) ท่ีพบว่า ความมั่นคงในงานเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน (อรอุมา ศรีสว่าง, 2544) 
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นอกจากนี้รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พันธุ์ (2539) ยังพบว่า พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในความมั่นคงของ
องค์กรสูง จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงเช่นกัน (รัชดาภรณ์ เด่นพงษ์พันธ์, 2539) 

 5.2.1.11 ด้านความท้าทายในงาน 
 จากการศึกษาพบว่าความท้าทายในงานส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้เนื่องจาก

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความจ าเป็นจะต้องเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่ เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการท่ีพนักงานได้ท างานท่ีแปลกใหม่ จะเป็นการเพิ่มความท้าทายในการ
ท างาน พนักงานดึงเอาความรู้ความสามารถท่ีมีจากภายในออกมา แล้วหากท างานประสบความส าเร็จ 
ก็จะได้ผลดีท่ีตามมาคือ พนักงานได้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และพนักงานจะเกิดความภาคภูมิใจ 
หากมีงานท่ีแปลกใหม่ในอนาคตก็จะพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg, Mausner and Snyderman (1959:  44-49) ท่ีกล่าวว่า การท่ี
บุคคลได้ท างานโดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีจนได้รับความส าเร็จจะท าให้
บุคคลเกิดความภูมิใจในตนเอง ท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร (Herzberg และคณะ 1959) อีกท้ัง 
อนันตชัย คงจันทร์ (2549) ได้กล่าวว่า ความท้าทายในงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร (อนันตชัย คงจันทร์, 2529) สอดคล้องกับ Gubman (1998) ท่ีกล่าวว่าการท่ีได้
ท างานในลักษณะท่ีท้าทายและน่าสนใจ จะเป็นส่ิงท่ีสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน 
(Gubman, 1998) 

 5.2.1.12 ด้านโอกาสในการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่าโอกาสในการเรียนรู้ไม่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กร ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก การท่ีพนักงานได้รับการโอกาสในการเรียนรู้ กระบวนการ ทักษะใหม่ ๆ รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถของตนเอง แต่เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถท่ี
มากขึ้น ก็จะต้องการมองงานท่ีใหม่ ๆ ท่ีเพิ่มความท้าทาย จึงไม่ได้ตระหนักถึงความผูกพันต่อองค์กร 
และเมื่อพนักงานคนนั้นมีความรู้มากก็จะเป็นท่ีต้องการขององค์กรอื่น ๆ โดยมีข้อเสนอท่ีน่าสนใจ
ให้กับพนักงาน หากเป็นส่ิงท่ีพนักงานต้องการก็พร้อมท่ีจะย้ายไปท างานกับองค์กรนั้น จากงานวิจัย
ของธันย์ชนก ศรีสวัสด์ิ (2556) ได้พบว่า พนักงานท่ีต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น ชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมมากกว่าพนักงานอื่น จัดอยู่ในประเภทพนักงานท่ีมีความสามารถสูง ซึ่งพบอุปสรรคใน
การธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถสูงอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ และปัญหาด้านความยุติธรรมในการเล่ือนต าแหน่งท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีในการตัดสินท่ีไม่
แน่นอน (ธันย์ชนก ศรีสวัสด์ิ, 2556) อีกท้ัง อภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก และเนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (2559) 
ยังกล่าวว่า ความคิดคนในยุคปัจจุบันเปล่ียนไป โดยผู้ท่ีเลือกรับราชการก่อนปี พ.ศ.  2551 เพราะ
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คิดเห็นว่าการท างานราชการจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ 
แต่หลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน จะพบได้ว่าเกิดภาวะสมองไหลจากภาครัฐเข้าสู่เอกชน อีกท้ังผู้ท่ีเลือก
รับราชการหลังปี พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีความคิดเห็นท่ีจะมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง แต่เลือกเพราะมี
ความเกียรติในอาชีพมากกว่า (อภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559) 

5.2.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่  2 ที่ต้องการศึกษาบทบาทของช่วงอายุ (Generation) ในการ
เป็นตัวแปรก ากับ (Moderator) ของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อ
องค์กรในวิชาชีพบัญชี พบผลการศึกษาดังนี้ 

 ช่วงอายุ (Generation) แสดงบทบาทเป็นตัวแปรก ากับใยทางลบระหว่างปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทน และการรับรู้ความยุติธรมกับความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มผู้ท่ีมีอายุน้อย (Generation 
Y) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในด้านปัจจัยค่าตอบแทนนั้น ตามคุณลักษณะของเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) เป็นกลุ่มท่ีรุ่นของพ่อแม่สร้างทุกอย่างมาอย่างเพียบพร้อม ท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก
และเทคโนโลยีครบครัน ท าให้คนในกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ สูง โดยมักจะพฤติกรรมท่ีชอบ
ซื้อของส่ิงท่ีแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อตามกระแสสังคมให้ทัน จากงานวิจัยของภัทรพร กิจชัยนุกูล 
(2556) พบว่า คนท่ีอายุน้อยกว่า 40 ปีส่วนใหญ่ จะมีการใช้จ่ายส่ิงของท่ีไม่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภค 
หรือส่ิงของฟุ่มเฟือยสูงกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิง และกิจกรรมต่าง ๆ 
จึงท าให้ปัจจัยแรกท่ีคนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายจะเลือกท างานคือ พวกเขามักจะเลือกเข้าท างานใน
องค์กรท่ีให้ค่าตอบแทนสูง มีเงินเดือนเยอะ (ภัทรพร กิจชัยนุกูล, 2556) ซึ่งอัจจิมา บ าเพ็ญบุญ และ
พุฒิ ธร  จิรายุ ส (2559) พบว่ าพนั กงานเป็น เจน เนอ เร ช่ันวาย (Generation Y) ท่ีท างาน ใน
บริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร พึงพอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับ
เพียงระดับปานกลาง อีกท้ังยังพบว่าคนในกลุ่มนี้ยังต้องการสวัสดิการและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย
เหมาะกับปัจจุบัน หากองค์กรสามารถจัดหาให้ก็ยิ่งท าให้พวกเขามีความกระตือรือร้น มีความต้ังใจท่ี
จะปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิภาพขององค์กร (อัจจิมา บ าเพ็ญบุญ และ พุฒิธร 
จิรายุส, 2559) สอดคล้องกับ ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ท่ีท าการศึกษากับพนักงาน บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ถึงปัจจัยค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และท่ีส าคัญคือ มากกว่า 40% ของ
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 18 – 30  ปี หรือจัดอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 
(ประภาพร พฤกษะศรี, 2557) และ ชัยวัฒน์ ไพนุพงษ์ (2551) ยังพบว่า ส่ิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นกลุ่ม เจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) คือ
เรื่องค่าตอบแทน เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี  หากองค์กรอื่น หรือ
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งานอื่นให้ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า ก็พร้อมท่ีจะย้ายไปท างานในท่ีแห่งนั้น (ชัยวัฒน์ ไพนุพงศ์, 2551) อีก
ท้ัง ณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะ (2554) พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จะมีอัตราการลาออกมากท่ีสุด
ในช่วงอายุ 26 – 30 ปี ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาการลาออกมากท่ีสุดมาจากประเด็นเรื่อง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับไม่เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ พนักงานจึงมองหาเป้าหมายใหม่ท่ี
เหมาะสมกับตนมากกว่า (ณัฎฐพร พึ่งบ้านเกาะ, 2554) จากแนวคิดท่ีกล่าวมานั้นมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยอย่างยิ่ง ซึ่งช้ีให้เห็นว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีความส าคัญต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในเจนเนอเรชั่นวาย  

ส่วนในด้านของการรับรู้ความยุติธรรม พบว่า ช่วงอายุ (Generation) แสดงบทบาทเป็นตัวแปร
ก ากับในทางลบระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมกับความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มผู้ท่ีมีอายุน้อย ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก คนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนแรงงานมากท่ีสุด
ในตอนนี้ ซึ่งก าลังเข้ามาเป็นก าลังส าคัญขององค์กร และส่วนใหญ่คนในกลุ่มนี้จะเป็นคนเก่ง หรือเป็น 
Talent ขององค์กร เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้น าทางเทคโนโลยี ท าให้คนกลุ่มนี้มีความคิดท่ีแปลกใหม่ ทัน
ยุคสมัย และเป็นผู้ท่ีองค์กรต้องการมากท่ีสุด รวมถึงคนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) มี
ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้คนกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความยุติธรรมมากกว่าเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน แตกต่างจากคนกลุ่มเบบี้บูมส์ (Baby Boom) ท่ีใกล้
เข้าสู่วัยเกษียณจึงมองข้ามเรื่องแบบนี้ ท้ังนี้เพื่อความอยู่รอดของตนเองภายในองค์กรจนถึงเกษียณ 
ตามท่ีวิไลพร ทวีลาภพันทอง (2556) ได้กล่าวว่า คนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย จะเป็นกลุ่มคนท่ีขึ้นเป็น
ผู้บริหารแทนคนในกลุ่ม Baby Boom สะท้อนให้ เห็นว่าองค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ และปรับเปล่ียนระบบการท างาน ซึ่งแน่นอนว่า ระบบและระเบียบในการจ่าย
ค่าตอบแทนจะต้องเปล่ียนแปลงไป ซึ่งระบบในปัจจุบันค่อนข้างมีมาตรฐานกว่าในสมัยก่อน เช่นระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management system) เป็นระบบในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการท าความเข้าใจกันระหว่างผู้ประเมินและผู้
ถูกประเมิน พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับ (วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ส ารวจของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด (PWC) (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)ท่ี
ได้ท าการส ารวจคนวัยท างานในยุค Generation Y พบว่า พนักงานในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
Generation Y ท างานรวดเร็ว และต้องการการยอมรับในงานจากผู้บังคับบัญชาอยู่เป็นประจ า เพื่อ
รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา และน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง อีกท้ังในงานวิจัย
ของ อภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก และเนตรนภา ไวทย์เลิศศักด์ิ (2559) ได้พบว่า ปัญหาส าคัญท่ีท าให้คนรุ่น
ใหม่อย่างเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y)ไม่เลือกเข้ารับราชการ เพราะพบถึงความไม่ยุติธรรม และ
การคอร์รัปช่ันในภาคราชการ (อภิณัฎฐ์ ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์ เลิศศักด์ิ , 2559) 
นอกจากนั้นอาชว์บารมี มณีตระกูลทองยัง (2557) ยังพบว่า พนักงานท่ีเป็นคนไทยส่วนใหญ่มักจะยึด



123 
 
ติดกับระบบอาวุโส มีความเกรงใจผู้ท่ีมีบุญคุณ เนื่องด้วยวัฒนธรรมไทย จึงท าให้พนักงานเกิดความไม่
มั่นใจในเรื่องของความยุติธรรมขององค์กร (อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, 2557) 

5.2.3 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ต้องการศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อ
องค์กรตามความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบผลการศึกษาดังนี้ 

5.2.3.1 ระดับการศึกษา 
 จากศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก ในปัจจุบันมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาทางการบัญชีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งในผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อาจมีประสบการณ์ในการท างานมานาน รับรู้และเข้าใจถึงระบบงานขององค์กรอย่างลึกซึ้ง จนเกิด
เป็นความผูกพันต่อองค์กร ส่วนผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปุริญญาโทและสูงกว่า เป็นผู้ท่ีมีการศึกษา
สูง จึงมักด ารงต าแหน่งในระบบบริหารเป็นส่วนมาก ซึ่งในบางองค์กรจะใช้คนกลุ่มนี้ในการวางระบบ
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อมีความเหมาะสม องค์กรจึงมอบค่าตอบแทนท่ีสูง จึงท าให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจกับองค์กรพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และไม่ต้องการย้ายไปท างาน ใน
องค์กรอื่น และท่ีส าคัญงานด้านบัญชีเป็นงานท่ีมีคู่แข่งมาก หากลาออกไป อาจท าให้เกิดปัญหาในการ
หางานใหม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัด ฉะเชิงเทรา จ ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันนั้นจะมีความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่าง
กัน (วรพันธ์ เศรษฐแสง, 2548) ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี เมณเสน (2550) ท่ี
ศึกษาพนักงานสายการเงินบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ศึกษาพบว่าระดับการศึกษานั้น
ไม่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรในระดับแตกต่างกัน (เพ็ญศรี เมณเสน , 2550) ซึ่งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญช่วย คล้าเอม (2551) ได้ศึกษาพนักงาน บริษัท บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
จ ากัดพบว่าถึงแม้ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันความผูกพันต่อองค์กรก็ไม่แตกต่างกัน (บุญช่วย คล้า
เอม, 2551)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.2.3.2 ต าแหน่งงาน 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีต าแหน่งงานแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์
ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานปฏิบัติการ / เจ้าหน้าท่ี อาจเนื่องมาจาก กลยุทธ์
ในการบริหารจัดการขององค์กรมักมาจากความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ และ
ถ่ายทอดลงมาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้น าเอาไปปฏิบัติตาม ซึ่งกลยุทธ์หรือความคิดเห็นดังกล่าว อาจจะ
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เป็นส่ิงท่ีผู้บริหารระดับสูงพึงพอใจ แต่ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาอาจต้องปฏิบัติเพราะความจ าเป็น
มากกว่าความสมัครใจ จึงอาจท าให้มีความอึดอัดใจในการท างานกับองค์กรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ของ ล าพูน เอกฐิน (2542) ท่ีท าการศึกษาวิจัยครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับต าแหน่งงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน (ล าพูน 
เอกฐิน, 2542) เช่นเดียวกับชาญวุฒิ บุญชม (2553) ท่ีศึกษาวิจัยบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน 
พบว่า ระดับต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรแตกต่างกันด้วย 
(ชาญวุฒิ บุญชม , 2553) แต่แตกต่างกับงานวิจัยของ จิราวรรณ หากทรายทอง (2539) ท่ีศึกษา
พนักงานการประปานครหลวง พบว่าระดับต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน (จิราวรรณ หากทรายทอง, 2559) 

5.2.3.3 ประสบการณ์ในการท างาน 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกันจะมี

ความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์ 25 ปีข้ึนไปมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก พนักงานได้ท างานมา
เป็นระยะเวลายาวนาน จึงเกิดความเช่ือมั่นในค่านิยม การบริหารงานขององค์กร ซึ่งการท่ีพนักงานมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ียาวนานก็มักจะอยู่กับองค์กรจนถึงเกษียณและได้พิจารณาแล้วว่า การ
อยู่กับองค์กรต่อไปมีผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ ศรีภิรมย์ (2553) ท่ี
ศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันด้วย (ศันสนีย์ ศรีภิรมย์ , 2553) ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มะปราง จันทร (2552) ท่ีศึกษาพบว่าพนักงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ี
แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันไปด้วย (มะปราง จันทร, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ น้ าทิพย์ แซ่เฮ้ง (2557) ท่ีพบว่าพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
ประสบการณ์การท างานจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกันไปด้วย โดยพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ท างานท่ีมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรท่ีมากขึ้นตามไปด้วย (น้ าทิพย์ แซ่เฮ้ง, 2557) ซึ่ง
แตกต่างกับงานวิจัยของ จันทนา ศิริวัฒน์ (2548) ท่ีศึกษาพบว่ากลุ่มบุคลากรโรงเรียนอนุบาลร่มไม้ ท่ี
มีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์มากนัก อาจเป็นเพราะความ
ไม่สอดคล้องต้องกันกับเพื่อนร่วมงานท าให้ความผูกพันต่อองค์กรลดลงหรือไม่มีความผูกพันต่อองค์กร
เลย (จันทนา ศิริวัฒน์, 2548) 
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5.2.3.4 สถานภาพทางครอบครัว 
จากศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวท่ีแตกต่างกันจะมี

ความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติ  อธิบายได้ว่า          
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีโสดกับสมรสจะมี ระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกัน  อาจ
เนื่องมาจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคท่ีคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด ๆ ก็จะต้องท างานเพื่อเล้ียงดู
ตัวเองและครอบครัว และจับจ่ายซื้อส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นภาระท่ีทุกคนพึง
มี ดังนั้นพนักงานจึงต้องการความมั่นคงในการท างานจากองค์กร เนื่องจากหากพนักงานถูกให้ออก
จากงานก็จะต้องขาดรายได้ ก็จะเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดาพร 
ร้องเสียง (2549) ผลศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ซันยางอุสาหกรรมอาหาร จ ากัด ท่ีมีสถานภาพทาง
ครอบครัวที่แตกต่างกันนั้นไม่มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน (รัชดาพร ร้องเสียง, 2549) ซึ่งเป็นไป
ในทางทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ สุรารักษ์ ศักด์ิธรรมเจริญ (2549) ได้ท าการศึกษาพนักงานของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกันจะไม่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร (สุรารักษ์ ศักด์ิธรรมเจริญ, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี เมณเสน (2550) 
ท่ีศึกษาพนักงานสายการเงินบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ศึกษาพบว่าพนักงานท่ี
สถานภาพแตกต่างกันนั้นมีความต่อผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน องค์กร แต่งานวิจัยของ โสภณ
วิชญ์ บัวบานพร้อม (2551) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัย พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกันนั้นจะ
มีความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน (โสภณวิชญ์ บัวบานพร้อม, 2551) 

5.2.3.5 ประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีท างานในหน่วยงานท่ีแตกต่างกันจะมี

ความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอธิบายได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
ท างานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส านักงานบัญชีมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีท างานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ บริษัทหรือภาคเอกชน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์กร
รัฐวิสาหกิจเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกิจของรัฐ ในการยกระดับฐานะให้คนใน
ประเทศชาติมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เช่นการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หากบริษัทเอกชนยังไม่
พร้อมจะลงทุน รัฐบาลก็จะจัดต้ังรัฐวิสาหกิจเข้ามาเพื่อด าเนินการ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และ 
และคณะ, ม.ป.ป.) ท่ีส าคัญรัฐวิสาหกิจยังมีการเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อขายหุ้นของกิจการ จึงท า
ให้มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างไม่ขาดสาย อีกท้ังยังมีผลก าไรต่อปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าให้
พนักงานท่ีท างานในองค์กรรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนท่ีสูง ซึ่งต่างจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับข้าราชการน้อยกว่าองค์กรอื่น ๆ เนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด โดย
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งานวิจัยของ อภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (2559) พบว่าคนส่วนใหญ่ท่ีเลือกรับ
ราชการเนื่องจากความมั่นคงในงาน และต้องการการท างานเพื่อสังคมมากกว่าความคาดหวังเรื่อง
ค่าตอบแทน ส่วนในบริษัทเอกชน แต่ละองค์กรมีการบริหารจัดการท่ี แตกต่างกันออกไปตาม
งบประมาณขององค์กร ซึ่งอาจท าให้นโยบายการบริหารต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 
ดังนั้นพนักงานจึงต้องมีการต่ืนตัวอยู่เสมอ ไม่คงท่ี ซึ่งท าให้ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่า (อภิณัฎฐ์ 
ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559) 

5.2.3.6 เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีเขตพื้นท่ีในการท างานแตกต่างกัน มี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่ งอธิบายได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเรื่อง
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การเลือกท างานในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นเมืองหลวง และได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเลือกท างานในต่างจังหวัด เนื่องมาจาก
เป็นบ้านเกิดภูมิล าเนา และได้อยู่กับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรินทร์ ชุติพงศ์
รุ่งโรจน์, 2558) ท่ีพบว่า เขตพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยในการเลือกท างานกับ
ส านักงานตรวจสอบขนาดใหญ่ 

5.2.3.7 ช่วงอายุ (Generation) 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ี

แตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 52 ปีขึ้นไปหรือกลุ่มเบบี้บูมส์ 
(Baby Boom) มีระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีสูงกว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีอายุ 20 – 36 ปีหรือ
กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) อาจเนื่องมาจาก ด้วยคุณลักษณะของคนกลุ่มเจนเนอเรช่ัน
วาย (Generation Y) มีความอดทนต่ า ผ่านประสบการณ์ในการท างานน้อย เมื่อพบกับอุปสรรคหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ียากเกินจะแก้ไขก็จะเริ่มท้อถอย ขาดความกระตือรือร้น มีทัศนคติท่ีไม่ดี ไปจนถึง
ลาออกจากองค์กรเพื่อมองหาเป้าหมายใหม่ในท่ีสุด แตกต่างจากคนในกลุ่มอายุมากอย่างกลุ่มเบ
บี้บูมส์ (Baby Boom) ท่ีมักพบปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการเปล่ียนงาน อีกท้ังคนในกลุ่มนี้มีต าแหน่ง
งานอยู่ในระดับบริหารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความมั่นคงสูง จึงมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่า ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hrebiniak and Alutto (1972) ท่ีพบว่าครูและพยาบาลในรัฐ
นิวยอร์ค ในกลุ่มท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับท่ีสูงกว่าคนกลุ่มท่ีอายุน้อย 
(Hrebiniak และ Alutto, 1972) ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาต จิวิริยะวัฒน์ (2549) พบว่า 
พนักงานของ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ท่ีอายุแตกต่างกัน จะส่งผลให้เกิดความความผูกพัน
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ต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน (อภิชาต จิวิริยะวัฒน์, 2549) ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วารุณี แดบสูง
เนิน (2554) ท่ีพบว่า พยาบาลระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน 
จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยพยาบาลท่ีอยู่ในกลุ่มอายุมาก (วารุณี แดบสูงเนิน, 2554)
แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ เกวลิน ฟาง (2550) พบว่า พนักงานของ บริษัท จงเลิศล้ า จ ากัด ท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับท่ีไม่แตกต่างกัน (เกวลิน ฟาง, 2550) 

 

5.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
จากผลการศึกษาวิจัยท่ีเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้นักพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และผู้บริหารองค์กรได้ตระหนักถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ดังนี้ 

5.3.1 ความแตกต่างของกลุ่มคนในแต่ละช่วงอายุ เป็นปัญหาท่ีทุกองค์กรพบ องค์กรควร
จะต้องมีการบริหารจัดการความแตกต่าง เพื่อลดความขัดแย้ง อีกท้ังหาส่ิงจูงใจท่ีเป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงินท่ีมีความเท่าเทียม เหมาะสม และยุติธรรม ส าหรับทุกคนในองค์กร ไม่น าเอาเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นส่วนในการตัดสิน 

5.3.2 ในปัจจุบันทุก ๆ องค์กรก าลังก้าวเข้าสู่ยุคของเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ท่ี
จะเข้ามาทดแทนเบบี้บูมส์ (Baby Boom) ท่ีก าลังจะเกษียณอายุออกไป โดยกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) เป็นกลุ่มคนท่ีก าลังจะเข้ามาเป็นก าลังส าคัญในการเปล่ียนแปลงองค์กรให้มีความทัน
ยุคทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ด้วยคุณลักษณะของคนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) นี้มักจะพึงพอใจกับการได้ค่าตอบแทนสูง ๆ ดังนั้น หากองค์กรยอมท่ีมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานสูง ก็ย่อมจะดึงดูดคนท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าค่าตอบแทนท่ีองค์กรมอบให้จะเป็นท่ีน่าพึงพอใจ แต่หากไม่มีความ
ยุติธรรมกับพนักงาน คนกลุ่มนี้ก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร ซึ่งอาจแสดงออกจากการขาด ลา มา
สาย บ่อยขึ้น มีผลการปฏิบัติท่ีต่ าลงและลาออกไปในท่ีสุด จะเห็นได้ว่า ท้ังปัจจัยค่าตอบแทนและ
ความยุติธรรมเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องมาควบคู่กัน และเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรตระหนักอย่างยิ่ง โดยเฉพาะใน
เรื่องการรับรู้ความยุติธรรมท่ีองค์กรจะต้องค านึงถึง ไม่เพียงแต่เรื่องค่าตอบแทน แต่รวมไปถึง การ
เล่ือนต าแหน่ง การมอบหมายภาระงานต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร 

5.3.3 สร้างนโยบายค่าตอบแทนท่ีมีความชัดเจน ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ขององค์กร และสามารถน าไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังส่ือสารให้
พนักงานได้รับทราบ และเข้าใจ ถึงการด าเนินการตามข้ันตอน และจะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบได้ 
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เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส อีกท้ังค่าตอบแทนท่ีจัดสรรให้กับพนักงานจะต้องเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ รวมถึงระยะเวลาในการท างานของพนักงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
และการคงอยู่ของพนักงาน 

5.3.4 เลือกใช้ระบบการบริหารแบบบูรณาการท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กร โดยเช่ือมโยงไปสู่ระบบการบริหารค่าตอบแทน เพื่อเป็นการแรงจูงใจในการท างานให้กับ
พนักงาน ยกระดับการท างานให้มีศักยภาพเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นการท าให้พนักงานเกิดความตระหนักในคุณค่าของผลตอบแทนท่ีองค์กรมอบให้ 
 

5.4  ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 
5.4.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาในเรื่องผลตอบแทนรวมท่ีส่งผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรเป็นส าคัญ หากการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปอาจเลือกศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรตระหนักในเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากยิ่งขึ้น 
และน าเอาผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างกลยุทธ์ขององค์กร 

5.4.2 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเท่านั้น แต่ภายใน
องค์มีหน่วยงานท่ีหลากหลาย และมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาวิจัยในวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษา แล้วน าเอาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ใน
การเปรียบเทียบ และหาถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวม
ขององค์กร 

5.4.3 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพียง
อย่างเดียว ซึ่งตัวแปรท่ีน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม ซึ่งอาจท าให้
พบเห็นถึงประเด็นอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 

5.4.4 ในปัจจุบันองค์กรแต่ละแห่งมักมีความหลากหลายของพนักงานอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะ
เป็นความหลากหลายด้านเพศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม แต่ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุก ๆ องค์กร
มักพบเจอก็คือความหลากหลายของช่วงอายุของพนักงานภายในองค์กร เกือบทุกองค์กรมักจะพบ
ปัญหาในการท างานร่วมกันของคนหลากหลายช่วงอายุ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้วิจัยสนใจและท าการศึกษา
วิจัยเรื่องนี้ขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาวิจัยในอนาคตควรท าการทดสอบถึง
ช่วงอายุ (Generation) ในฐานะตัวแประก ากับนั้นสามารถเป็นอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดผลทางด้านอื่น ๆ 
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นอกเหนือจากความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่ เช่น ความพึงพอใจในงาน หรือความสุขในการท างาน 
เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและ 

ความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี 
ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโท เรื่อง อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพัน
ต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามความ
เป็นจริง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีน่าเช่ือถือ และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการวิจัย โดยค าตอบท่ีได้รับจาก
ท่านจะเป็นความลับและน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ และน าเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น    
ไม่มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล  จึงไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านเป็นอันขาด  

 
โดยแบบสอบถามชุดนี้มีท้ังหมด 8 หน้า แบ่งเป็น 7 ส่วน จ านวน 57 ข้อ ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนโยบายค่าตอบแทน จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการค่าตอบแทน จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนท่ี 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนท่ี 5 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ จ านวน 13 ข้อ 
ส่วนท่ี 6 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความยุติธรรม จ านวน 8 ข้อ 
ส่วนท่ี 7 ข้อค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร จ านวน 14 ข้อ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
                      นางสาวพิชชาภร    จวงวาณิชย์ 

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียง 
ข้อเดียว 

 

1. อายุ      20 - 36 ปี ขึ้นไป   37 - 51 ปี   

     52 ปีข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี    ปริญญาโท   

 สูงกว่าระดับปริญญาโท 

3. ต าแหน่ง    ผู้บริหารระดับสูง   ผู้บริหารระดับกลาง 

 ผู้บริหารระดับต้น   ผู้ปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าท่ี 

 อื่น ๆ โปรดระบุ      

4. ประสบการณ์ท างาน   น้อยกว่า 5 ปี    5 – 10 ปี 

     11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 

     21 – 25 ปี    25 ปีขึ้นไป 

5. สถานภาพ    โสด     สมรส (มีบุตร) 

     สมรส (ไม่มีบุตร) 

6. หน่วยงานท่ีสังกัด   หน่วยงานภาครัฐ  บริษัท / องค์กรเอกชน  

 รัฐวิสาหกิจ    ส านักงานบัญชี 

  องค์กรด้านการตรวจสอบบัญชี 

 อื่น ๆ โปรดระบ ุ      

7. เขตพื้นท่ีของหน่วยงาน   กรุงเทพมหานคร   ต่างจังหวัด 
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โปรดอ่านค าถามในส่วนที่ 2 - 7 และท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านนโยบายค่าตอบแทน 
  

 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
นโยบายค่าตอบแทน 
8. องค์กรของท่านมีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน 

     

9. องค์กรของท่านมี การก าหนดหลักเกณฑ์การ จ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

10. องค์กรของท่านมีการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

     

11. โดยภาพรวมองค์กรของท่านมีน โยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

12. โดยภาพรวมองค์กรของท่านมีน โยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 

     

  

5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความ 
4 หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความ 
3 หมายถึง  ก้ ากึ่งระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับข้อความ 
2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยกับข้อความ 
1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความ 

 

นิยามศัพท์ 
นโยบายค่าตอบแทน หมายถึง นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดผลตอบแทนรวมจากการ

ท างานของพนักงานในแต่ละองค์กร ให้เป็นอย่างยุติธรรมและเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3  ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การบริหารจัดการค่าตอบแทน 
13. องค์กรของท่านไม่มีการส่ือสารถึงการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนให้กับพนักงานเข้าใจอย่างท่ัวถึง 

     

14. องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนได้อย่าง
เป็นธรรม 

     

15. นโยบายค่าตอบแทนท่ีองค์กรของท่านก าหนดขึ้นมา
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

     

16. องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการค่าตอบแทน ท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

     

 

ส่วนที่ 4  ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน 
 

 
 
 

 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบค่าตอบแทน 
17. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กร
คู่แข่ง 

     

18. การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรเป็นส่ิงท่ีท าให้ท่านมี
แรงจูงใจในการท างาน 

     

19. สวัสดิการขององค์กรท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น      

นิยามศัพท์ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท่ีองค์กรจ่ายให้แก่พนักงาน

ท้ังทางตรงและท้ังอ้อม ได้แก่ เงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ และผลประโยชน์เกื้อกูล ซึ่ง
เพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการให้กับพนักงาน และเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
20. โบนัสท่ีท่านได้รับ ไม่จูงใจให้ท่านมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี
ขึ้น 

     

21. เงินเดือนท่ีท่านได้รับต่ ากว่าระดับของงานท่ีท่านได้
ปฏิบัติ 

     

22. สวัสดิการจากองค์กรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ท่าน 

     

17. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กร
คู่แข่ง 

     

18. การปรับขึ้นเงินเดือนขององค์กรเป็นส่ิงท่ีท าให้ท่านมี
แรงจูงใจในการท างาน 

     

19. สวัสดิการขององค์กรท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้น      

ส่วนที่ 5  ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 

 

 

 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
23. ผู้บั งคับบัญชาของท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ ท่านมี
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

     

24. องค์กรของท่านมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและ
ความสามารถอย่างยุติธรรมเพื่อการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 
/ โยกย้ายงาน 

     

25. องค์กรของท่านใช้วิธีเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดี ความชอบ 

     

นิยามศัพท์ 
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ หมายถึง ผลตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ี

เป็นตัวเงิน ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้ให้แก่พนักงาน เช่น การยกย่องสถานะ ความมั่นคงในงาน  ความท้า
ทายในงาน และโอกาสในการเรียนรู้ 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
26. ท่านรู้สึกถึงความมั่นคงเมื่อได้ปฏิบัติงานในองค์กรแห่งนี้      
27. หากองค์กรมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ต าแหน่ง
งานของท่านอาจถูกยกเลิกไป 

     

28. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่น 

     

29. องค์กรของท่านมีนโยบายให้พนักงานออกจากงานเมื่อมี
ผลการปฏิบัติงานต่ า 

     

30. ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม ท่ี ในการ
ปฏิบัติงานกับองค์กรแห่งนี้ 

     

31. งานท่ีท่านท าอยู่นั้นไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ระบบการท างาน
ท่ีแปลกใหม ่

     

32. องค์กรมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ ท่านได้แสดง
ความรู้ความสามารถ 

     

33. องค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ
อบรมพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ 

     

34. ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
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ส่วนที่ 5  ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความยุติธรรม 

 

 

 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร (Distributive Justice) 
36. เงินเดือนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
37. เงินจูงใจท่ีท่านได้รับสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของ
ท่าน 

     

38. องค์กรจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม      
39. ท่านคิดว่าเงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการท่ีท่านได้รับ 
ไม่มีความเป็นธรรมเม่ือเทียบกับเพื่อนร่วมงาน 

     

การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) 
40. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยงกับ
การพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจอย่างเหมาะสม 

     

41. การท่ีองค์กรใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
การพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจ มีการด าเนินการ
อย่างยุติธรรม 

     

42. ท่านมีความเข้าใจในระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีองค์กร
ใช้ในปัจจุบัน 

     

43. องค์กรไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบายค่าตอบแทนให้พนักงานได้รับทราบ 

     

 
  

นิยามศัพท์ 
ความยุติธรรมด้านการจัดสรร หมายถึง การรับรู้ถึงความยุติธรรมจากจ านวนของ

ผลตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 

ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง การรับรู้ถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และ
ความชัดเจน ของขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 6  ข้อค าถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective Commitment) 
44. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แห่งนี้ 

     

45. ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของท่าน      
46. ท่านรู้สึกรักใคร่และผูกพันกับองค์กร      
47. ท่านไม่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวในองค์กรแห่งนี้      
48. ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละและอุทิศตนเองให้กับองค์กร      
44. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แห่งนี้ 

     

ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) 
49. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะท างานกับองค์กรแห่งนี้จน
เกษียณ 

     

      

นิยามศัพท์ 
ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นความรู้สึกถึง
ความเป็นส่วน 

หนึ่งขององค์กรอย่างภาคภูมิใจ หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร รวมทั้งมีความเต็มใจท่ี
จะทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจให้กับองค์กร 

ความผูกพันด้านการคงอยู่ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลบนพื้นฐานของการลงทุนท่ีบุคคล
ให้กับองค์กร และผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากองค์กร ซึ่งจะแสดงออกถึงพฤติกรรมต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปหรือโยกย้ายเปล่ียนท่ีท างาน ซึ่งเรียกว่า ความปรารถนาท่ีจะอยู่กับองค์กร 

ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐาน 

ของสังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบแทนส่ิงท่ีได้รับจากองค์กร ซึ่งบุคคลจะแสดงออก
ในรูปของความจงรักภักดีต่อองค์กร 
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ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
50. ท่านล าบากใจท่ีจะลาออกจากองค์กรแห่งนี้ ถึงแม้ว่า
ท่านอยากจะเปล่ียนงาน 

     

51. ท่านจะประสบปัญหา หากท่านลาออกในขณะนี้      
52. ท่านจะลาออกจากองค์กรแห่งนี้ ถ้าหากท่านได้งาน
จากองค์กรอื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 

     

ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 
53. ถึงแม้ว่าการลาออกจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน แต่
ท่านกลับคิดว่าการลาออก ในเวลานี้เป็นส่ิงท่ีผิด 

     

54. ท่านเคยมีความคิดท่ีจะย้ายไปร่วมงานกับองค์กรคู่แข่ง      
55. แนวทางการปฏิบัติขององค์กรท าให้ท่านรู้สึกเกิดความ
จงรักภักดี 

     

56. ท่านมีความยินดีและพร้อมท่ีจะตอบแทนองค์กรด้วย
การท าทุกอย่างเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

     

57. ท่านคิดว่าพนักงานควรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร      
 

         
 

ขณะนี้ท่านได้ตอบค าถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  

ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณท่ีได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  (IOC) 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คะแนนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R IOC 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2  

ท่านที่ 
3 

นโยบายค่าตอบแทน      
1. องค์กรของท่านมีการก าหนดนโยบายการบริหาร

ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน 
1 1 1 3 1.00 

2. องค์กรของท่านมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 

3. องค์กรของท่านมีการพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

1 1 1 3 1.00 

4. โดยภาพรวมองค์กรของท่านมีนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 

1 1 1 3 1.00 

การบริหารจัดการค่าตอบแทน      
5. องค์กรของท่านไม่มีการส่ือสารถึงการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนให้กับพนักงานเข้าใจอย่างท่ัวถึง 
1 1 1 3 1.00 

6. องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนได้
อย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

1 1 1 3 1.00 

7. นโยบายค่าตอบแทนท่ีองค์กรของท่านก าหนดขึ้นมา
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

1 1 1 3 1.00 

องค์ประกอบค่าตอบแทน      
8. เงินเดือนท่ีท่านได้รับสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กร

คู่แข่ง 
0 1 1 2 0.66 

9. การปรับข้ึนเงินเดือนขององค์กรเป็นส่ิงท่ีท าให้ท่านมี
แรงจูงใจในการท างาน 

1 1 1 3 1.00 

10. สวัสดิการขององค์กรท าให้คุณภาพชีวิตของท่านดี
ขึ้น 

1 1 1 3 1.00 

11. โบนัสท่ีท่านได้รับ ไม่จูงใจให้ท่านมีผลการปฏิบัติงาน
ท่ีดีขึ้น 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คะแนนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R IOC 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2  

ท่านที่ 
3 

12. เงินเดือนท่ีท่านได้รับต่ ากว่าระดับของงานท่ีท่านได้
ปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 

13. สวัสดิการจากองค์กรไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของท่าน 

1 1 1 3 1.00 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านการยกย่องและสถานะ      
14. ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านมี

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
1 1 1 3 1.00 

15. องค์กรของท่านมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
และความสามารถอย่างยุติธรรมเพื่อการพิจารณา
เล่ือนต าแหน่ง / โยกย้ายงาน 

1 1 1 3 1.00 

16. องค์กรของท่านใช้วิธีเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาความดี ความชอบ 

1 1 1 3 1.00 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านความม่ันคงในงาน      
17. ท่านรู้สึกถึงความมั่นคงเมื่อได้ปฏิบัติงานในองค์กร

แห่งนี้ 
1 1 1 3 1.00 

18. ท่ าน คิดว่ าอง ค์กรของท่ านมีความมั่ นค งเมื่ อ
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

1 1 1 3 1.00 

19. องค์กรของท่านมีนโยบายให้พนักงานออกจากงาน
เมื่อมีผลการปฏิบัติงานต่ า 

0 1 1 2 0.66 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านความท้าทายในงาน      
20. งานของท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถและความ

มานะพยายามอย่างมาก 
1 1 1 3 1.00 

21. ภารกิจท่ีท่านได้รับมอบหมาย มีมากเกินไป ไม่ 
สามารถท าให้เสร็จตามก าหนด 

0 1 1 2 0.66 

22. องค์กรมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดง
ความรู้ความสามารถ 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คะแนนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R IOC 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2  

ท่านที่ 
3 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์: ด้านโอกาสในการเรียนรู้      
23. องค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับ

การอบรมพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ 
1 1 1 3 1.00 

24. ผู้บังคับบัญชาของท่านส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

1 1 1 3 1.00 

25. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายมักเป็นงานเดิมๆท่ีท่าน
เคยท ามาแล้ว 

1 1 1 3 1.00 

การรับรู้ความยุติธรรม: ด้านการจัดสรร      
26. เงินเดือนท่ีท่านได้รับเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 
1 1 1 3 1.00 

27. เงินจูงใจท่ีท่านได้รับสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
ของท่าน 

1 1 1 3 1.00 

28. องค์กรจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
การรับรู้ความยุติธรรม: ด้านกระบวนการ      
29. ท่านคิดว่าเงินเดือน เงินจูงใจ และสวัสดิการท่ีท่าน

ได้รับ ไม่มีความเป็นธรรมเม่ือเทียบกับเพื่อนร่วมงาน 
1 1 1 3 1.00 

30. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการเช่ือมโยง
กับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจอย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 

31. การท่ีองค์กรใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และเงินจูงใจ มีการ
ด าเนินการอย่างยุติธรรม 

1 1 0 2 0.66 

32 ท่านมีความเข้าใจในระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
องค์กรใช้ในปัจจุบัน 

1 1 1 3 1.00 

33 องค์กรไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่ าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนให้พนักงานได้รับทราบ 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คะแนนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R IOC 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2  

ท่านที่ 
3 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ      
34 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กรแห่งนี้ 
1 1 1 3 1.00 

35 ท่านรู้สึกว่าปัญหาขององค์กรคือปัญหาของท่าน 1 1 1 3 1.00 
36 ท่านรู้สึกรักใคร่และผูกพันกับองค์กร 1 1 1 3 1.00 
37 ท่านไม่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวในองค์กรแห่งนี้ 0 1 1 2 0.66 
38 องค์กรแห่งนี้มีความหมายต่อชีวิตของท่าน 1 0 -1 0 0 
39. องค์กรของท่าน  มี การปฏิบั ติ ท่ี ดี ต่อท่านและ

พนักงานคนอื่นๆ 
1 1 1 3 1.00 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่      
40. ท่านมีความปรารถนาท่ีจะท างานกับองค์กรแห่งนี้จน

เกษียณ 
1 1 1 3 1.00 

41. ท่านล าบากใจท่ีจะลาออกจากองค์กรแห่งนี้ ถึงแม้ว่า
ท่านอยากจะเปล่ียนงาน 

1 1 1 3 1.00 

42. ท่านจะประสบปัญหา หากท่านลาออกในขณะนี้ 0 1 1 2 0.66 
43. ท่านมีความคิดท่ีจะมองหางานจากองค์กรอื่น ๆ 1 1 1 3 1.00 
44. ท่านมักจะท างานตามขอบเขตงานของท่านเพียง

เท่านั้น 
1 1 1 3 1.00 

ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน      
45. ท่านไม่คิดจะลาออกจากองค์กรในเวลานี้เนื่องจากมี

ความผูกพันต่อบุคลากรในองค์กร 
1 1 1 3 1.00 

46. ถึงแม้ว่าการลาออกจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน แต่
ท่านกลับคิดว่าการลาออก ในเวลานี้เป็นส่ิงท่ีผิด 

1 1 1 3 1.00 

47. ตามข้อตกลงขององค์กรท าให้ท่านรู้สึกถึงความมี
คุณค่าในตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

48. ท่านไม่รู้สึกว่ามีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน 1 1 1 3 1.00 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คะแนนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

∑R IOC 

ท่านที่ 
1 

ท่านที่ 
2  

ท่านที่ 
3 

49. ท่านคิดว่าพนักงานควรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 0 1 1 2 0.66 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ค 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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1) ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใช้ทดสอบกลุ่มน าร่อง (Pilot Test) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน 

ทุกตัวแปร (ท้ังฉบับ) .953 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน .922 

นโยบายค่าตอบแทน .904 
การบริหารจัดการค่าตอบแทน .763 
องค์ประกอบค่าตอบแทน .822 

การรับรู้ความยุติธรรม .858 
ด้านการจัดสรร .712 
ด้านกระบวนการ .766 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ .878 
ด้านการยกย่องและสถานะ .736 
ด้านความมั่นคงในงาน .673 
ด้านท้าทายในงาน .609 
ด้านโอกาสในการเรียนรู้ .743 

ความผูกพันต่อองค์กร .879 
ด้านจิตใจ .864 
ด้านการคงอยู่ .662 
ด้านบรรทัดฐาน .743 
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2) ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างจริง 
 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน 

ทุกตัวแปร (ท้ังฉบับ) .943 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน .911 

นโยบายค่าตอบแทน .920 
การบริหารจัดการค่าตอบแทน .777 
องค์ประกอบค่าตอบแทน .822 

การรับรู้ความยุติธรรม .816 
ด้านการจัดสรร .753 
ด้านกระบวนการ .690 

ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ .801 
ด้านการยกย่องและสถานะ .729 
ด้านความมั่นคงในงาน .735 
ด้านท้าทายในงาน .638 
ด้านโอกาสในการเรียนรู้ .639 

ความผูกพันต่อองค์กร .849 
ด้านจิตใจ .801 
ด้านการคงอยู่ .765 
ด้านบรรทัดฐาน .763 



 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิต ิCronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS ของ
แบบสอบถามที่ใช้ทดสอบกับกลุม่น ารอ่ง 
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รายละเอียดค่าสถิติ  Cronbach's Alpha  ทั้งฉบับ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Policy 1 165.5000 716.534 .555 .952 
Policy 2 165.9667 708.447 .613 .952 
Policy 3 165.8333 710.075 .731 .952 
Policy 4 165.9667 700.447 .721 .951 
Management 1 169.5333 739.844 .530 .953 
Management 2 169.6000 730.041 .811 .952 
Management 3 169.5000 733.845 .805 .952 
Compensation 1 169.6000 742.800 .607 .953 
Compensation 2 169.4000 741.283 .481 .953 
Compensation 3 169.3667 738.861 .649 .953 
Compensation 4 169.8667 725.292 .644 .953 
Compensation 5 169.7333 729.375 .681 .952 
Compensation 6 169.8000 730.441 .652 .953 
Relational returns 1 169.5000 748.397 .444 .954 
Relational returns 2 169.6000 737.352 .593 .953 
Relational returns 3 169.8667 727.775 .582 .953 
Relational returns 4 169.2000 735.062 .710 .952 
Relational returns 5 169.2667 740.685 .700 .953 
Relational returns 6 169.4667 740.189 .435 .954 
Relational returns 7 169.1000 748.093 .557 .953 
Relational returns 8 169.4000 747.834 .397 .954 
Relational returns 9 169.5333 743.292 .664 .953 
Relational returns 10 169.3333 736.368 .707 .952 
Relational returns 11 169.4333 734.944 .719 .952 
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1)  รายละเอียดค่าสถิติ  Cronbach's Alpha ทั้งฉบับ (ต่อ) 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Relational returns 12 169.6333 741.757 .482 .953 
Distributive 1 169.6667 734.644 .722 .952 
Distributive 2 169.7333 741.237 .596 .953 
Distributive 3 169.9000 734.921 .732 .952 
Distributive 4 170.0333 739.964 .429 .954 
Procedural 1 169.7000 742.148 .530 .953 
Procedural 2 169.6667 740.023 .547 .953 
Procedural 3 169.5333 736.189 .751 .952 
Procedural 4 169.5667 730.185 .594 .953 
Affective 1 168.9333 736.202 .717 .952 
Affective 2 169.2333 740.668 .675 .953 
Affective 3 169.0333 741.344 .722 .953 
Affective 4 169.3000 726.493 .703 .952 
Affective 5 169.1667 742.213 .631 .953 
Continuance 1 169.1000 742.645 .520 .953 
Continuance 2 169.6000 759.490 .163 .955 
Continuance 3 169.6667 779.195 -.122 .957 
Continuance 4 169.4667 733.499 .500 .954 
Continuance 5 169.7000 789.390 -.249 .958 
Normative 1 169.3667 762.033 .141 .955 
Normative 2 169.0667 743.651 .446 .954 
Normative 3 169.5000 727.224 .837 .952 
Normative 4 169.0333 740.378 .704 .953 
Normative 5 169.0333 743.895 .517 .953 
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2)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านนโยบายค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Policy 1 10.83 6.006 .757 .888 

Policy 2 11.30 4.976 .858 .849 

Policy 3 11.17 5.868 .826 .868 

Policy 4 11.30 5.045 .746 .899 

 
3)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Management 1 7.0333 3.068 .375 .947 

Management 2 7.1000 2.507 .758 .492 

Management 3 7.0000 2.828 .717 .563 

  
4)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Compensation 1 17.1667 17.937 .527 .807 

Compensation 2 16.9667 17.413 .409 .831 

Compensation 3 16.9333 17.030 .615 .791 

Compensation 4 17.4333 15.633 .507 .817 

Compensation 5 17.3000 14.838 .740 .759 

Compensation 6 17.3667 14.309 .798 .744 
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5)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Distributive 1 9.5333 5.016 .770 .492 

Distributive 2 9.6000 5.903 .523 .638 

Distributive 3 9.7667 6.116 .476 .664 

Distributive 4 9.9000 5.403 .332 .791 

 
6)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Procedural 1 10.4333 5.978 .681 .651 

Procedural 2 10.4000 5.903 .660 .659 

Procedural 3 10.2667 6.892 .591 .707 

Procedural 4 10.3000 6.217 .403 .821 
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7)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
 

Item Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Relational returns 1 39.9000 53.748 .567 .869 

Relational returns 2 40.0000 51.310 .670 .863 

Relational returns 3 40.2667 49.375 .591 .870 

Relational returns 4 39.6000 53.007 .624 .866 

Relational returns 5 39.6667 54.230 .634 .867 

Relational returns 6 39.8667 54.326 .343 .887 

Relational returns 7 39.5000 54.741 .625 .868 

Relational returns 8 39.8000 54.717 .417 .878 

Relational returns 9 39.9333 54.547 .632 .867 

Relational returns 10 39.7333 53.375 .618 .867 

Relational returns 11 39.8333 52.006 .712 .861 

Relational returns 12 40.0333 50.723 .665 .863 

 
8)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Affective 1 15.5333 8.533 .786 .810 

Affective 2 15.8333 9.178 .712 .830 

Affective 3 15.6333 9.068 .829 .808 

Affective 4 15.9000 8.369 .556 .887 

Affective 5 15.7667 9.426 .642 .846 
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9)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Continuance 1 13.8333 10.764 .335 .476 

Continuance 2 14.3333 8.437 .566 .318 

Continuance 3 14.4000 8.317 .525 .335 

Continuance 4 14.2000 12.097 .003 .662 

Continuance 5 14.4333 10.185 .214 .544 

 
10)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Normative 1 15.6333 8.585 .386 .748 

Normative 2 15.3333 8.851 .343 .764 

Normative 3 15.7667 7.978 .628 .652 

Normative 4 15.3000 8.148 .772 .619 

Normative 5 15.3000 8.562 .510 .696 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิต ิCronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS ของ
แบบสอบถามที่ใช้ทดสอบกับกลุม่ตัวอย่างจริง 
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1) รายละเอียดค่าสถิติ  Cronbach's Alpha ทั้งฉบับ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Policy 1 173.4020 666.762 .556 .942 
Policy 2 173.6740 658.833 .681 .941 
Policy 3  173.6180 662.766 .638 .941 
Policy 4 173.7040 659.207 .693 .941 
Policy 5 173.8000 656.705 .692 .941 
Management 1 174.0320 670.853 .361 .943 
Management 2 173.8040 659.573 .663 .941 
Management 3 173.6260 660.054 .691 .941 
Management 4 173.6380 657.762 .700 .941 
Compensation 1 173.8680 659.073 .645 .941 
Compensation 2 173.5460 665.563 .489 .942 
Compensation 3 173.5440 664.225 .560 .941 
Compensation 4 174.1960 670.178 .349 .943 
Compensation 5 174.2180 669.053 .422 .942 
Compensation 6 174.0820 658.929 .557 .941 
Relational returns 1 173.5200 663.088 .599 .941 
Relational returns 2 173.8140 657.526 .668 .941 
Relational returns 3 174.1720 662.952 .461 .942 
Relational returns 4 173.6000 662.437 .612 .941 
Relational returns 5 173.7360 689.417 .049 .945 
Relational returns 6 173.3560 671.432 .449 .942 
Relational returns 7 173.7940 689.711 .038 .945 
Relational returns 8 173.2740 676.031 .382 .942 
Relational returns 9 173.4740 679.388 .217 .944 
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1)  รายละเอียดค่าสถิติ  Cronbach's Alpha ทั้งฉบับ (ต่อ) 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Relational returns 11 173.3000 670.956 .490 .942 
Relational returns 12 173.4280 665.099 .559 .941 
Relational returns 13 174.0320 671.594 .364 .943 
Distributive 1 173.8360 660.554 .650 .941 
Distributive 2 173.8440 659.903 .651 .941 
Distributive 3 173.7960 659.658 .644 .941 
Distributive 4 174.0180 669.344 .411 .942 
Procedural 1 173.8380 663.815 .592 .941 
Procedural 2 173.8280 662.243 .622 .941 
Procedural 3 173.7140 668.549 .533 .942 
Procedural 4 174.0760 670.772 .371 .943 
Affective 1 173.3640 663.579 .658 .941 
Affective 2 173.7380 669.689 .433 .942 
Affective 3 173.4740 660.663 .661 .941 
Affective 4 173.6780 666.808 .434 .942 
Affective 5 173.7400 662.898 .595 .941 
Continuance 1 173.6820 663.336 .506 .942 
Continuance 2 173.7960 674.371 .316 .943 
Continuance 3 173.8580 688.559 .057 .945 
Continuance 4 174.5920 668.859 .352 .943 
Normative 1 173.7260 670.752 .400 .942 
Normative 2 173.8700 673.436 .272 .944 
Normative 3 173.7800 656.998 .686 .941 
Normative 4 173.3960 666.821 .558 .941 
Normative 5 173.0520 675.055 .423 .942 
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2)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านนโยบายค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Policy 1 14.30 11.842 .697 .920 

Policy 2 14.57 10.698 .849 .891 

Policy 3 14.52 11.641 .727 .915 

Policy 4 14.60 10.809 .859 .889 

Policy 5 14.70 10.484 .840 .893 

 
3)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Management 1 10.75 6.603 .311 .881 

Management 2 10.53 5.705 .668 .687 

Management 3 10.35 5.778 .704 .673 

Management 4 10.36 5.417 .748 .644 
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4)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของด้านองค์ประกอบค่าตอบแทน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Compensation 1 16.78 14.895 .532 .742 

Compensation 2 16.46 14.650 .525 .743 

Compensation 3 16.46 14.998 .539 .740 

Compensation 4 17.11 14.637 .427 .771 

Compensation 5 17.13 14.681 .517 .745 

Compensation 6 17.00 13.449 .616 .718 

 
5)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของการรับรู้ความยุติธรรมด้านการจัดสรร 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Distributive 1 10.16 5.380 .667 .631 

Distributive 1 10.17 5.277 .676 .624 

Distributive 1 10.12 5.355 .636 .646 

Distributive 1 10.35 6.555 .277 .845 
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6)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Procedural 1 10.20 4.499 .630 .524 

Procedural 2 10.19 4.582 .598 .545 

Procedural 3 10.08 5.208 .482 .623 

Procedural 4 10.44 5.357 .252 .782 

 
7)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ 
 

Item Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Relational returns 1 43.83 43.416 .610 .773 

Relational returns 2 44.12 43.764 .534 .779 

Relational returns 3 44.48 43.741 .418 .790 

Relational returns 4 43.91 44.659 .504 .782 

Relational returns 5 44.05 47.523 .213 .808 

Relational returns 6 43.67 45.638 .449 .787 

Relational returns 7 44.10 47.949 .160 .815 

Relational returns 8 43.58 46.396 .427 .789 

Relational returns 9 43.78 45.641 .332 .798 

Relational returns 10 43.79 44.308 .576 .777 

Relational returns 11 43.61 44.880 .556 .779 

Relational returns 12 43.74 43.236 .627 .772 

Relational returns 13 44.34 44.710 .415 .789 
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8)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Affective 1 14.47 9.323 .673 .740 

Affective 2 14.84 9.453 .499 .790 

Affective 3 14.58 8.617 .743 .714 

Affective 4 14.78 9.402 .420 .822 

Affective 5 14.84 8.923 .648 .743 

 
9)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Continuance 1 9.59 5.034 .042 .765 

Continuance 2 9.72 2.751 .741 .009 

Continuance 3 9.62 3.635 .423 .357 

Continuance 4 10.90 4.315 .321 .455 
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10)  รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha ของความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Normative 1 15.00 7.954 .195 .632 

Normative 2 15.14 8.387 .037 .763 

Normative 3 15.05 7.380 .446 .564 

Normative 4 15.67 7.501 .575 .538 

Normative 5 14.32 8.532 .392 .611 
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