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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงาน และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์
การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วน โกลเบิล เมอริท กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของทางห้างหุ้นส่วน 
โกลเบิล เมอริท จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิติที ่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน ผลจาก
การศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล  
เมอริท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยการธำรงรักษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพนักงาน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท มีความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  3) สมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท คือ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y = 1.098 + .281 (การฝึกอบรมและพัฒนา) + .241 (วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ในการทำงาน) + .184 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Y = 1.098 + .281(X2) + .241(X1) + .184 (X4) 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .384 (การฝึกอบรมและพัฒนา) + .281(วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ 

ทำงาน) +.244 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Z = .281(X2) + .282(X1) + .244 (X4) 

 
คำสำคัญ: การธำรงรักษาพนักงาน, การคงอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

Vol. 3 No. 3 (May - June 2021)

86

 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2564)             
                                    

   87 
 

บางคนรักที่จะทำงานให้กับองค์การหนึ่งไปนานๆ ก็เพราะว่าองค์การนี้ใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ดี ทำให้อยู่แล้วสบายใจ อยู่แล้วรู้สึกมีคุณค่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรตัดสินใจอยู่กับองค์การในระยะยาวได้เช่นกัน (สุนิศา อุดมโชค และ อิงอร 
ตั้นพันธ์, 2562) 

เนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการที่จะทำให้ผลงานขององค์การดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอได้นั้นต้อง
อาศัยพนักงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อองค์การหาพนักงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานได้แล้ว และ
มีการพัฒนาจนกระท่ังสามารถทำงานได้แล้ว สิ่งที่องค์การจะต้องทำต่อก็คือ จะต้องหาแนวทางในการ
รักษาไว้ซึ่งพนักงานเหล่านั้น เพื่อทำงานกับองค์การให้นานที่สุด มีองค์การจำนวนมากที่ต้องประสบ
กับปัญหาและได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานลาออก เนื่องจากในการจ้างงานแต่ละครั้งองค์การ
ลงทุนไม่น้อยในการว่าจ้างพนักงาน 1 คน โดยเริ ่มตั ้งแต่กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง จนถึงการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ งบประมาณค่าใช้จ่ายสวัสดิการและเวลา เพื่อที่จะหาพนักงานที่
สามารถทำงานได้อย่างยาวนานที่สุดให้กับองค์การ (ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย, 2557)   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท เป็นธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับ ที่ตั้ง 188 ตำบลบาง
กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พนักงานทั้งสิ้น 148 คน (อ้างอิงข้อมูลพนักงาน : วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562) องค์การตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นองค์การจึง
ให้ความสำคัญกับการหาแนวทางรักษาทรัพยากรบุคลากรให้เกิดความรู ้สึกอยากที่จะทำงานกับ
องค์การไปนานๆ จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริทเพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการลด
จำนวนการลาออกให้น้อยลง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและหลีกเลี่ยงการสูญเสียพนักงาน 
ตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้าง

หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 

 
กรอบแนวความคิด 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จำกัด โกลเบิล เมอริท โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการธำรงรักษาของ Eric มีจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านบทบาท
ของหัวหน้างาน และด้านโอกาสกา้วหน้าและการใช้ศักยภาพ ในส่วนของการคงอยู่ของพนักงานอาศัย
แนวคิดทฤษฎีของ Allen และ Meyer มีจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ ด้านการคง
อยู่ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม แสดงดังภาพที่ 1 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors influencing the retention 

and intention of employees and the relationship between the retention and intention 
of employees to create an equation of retention forecasting of the employees working 
at Global Merit Company, city, Thailand. The samples in this study were 110 employees 
of the aforesaid company. A five-rating scale questionnaire was applied as the tool for 
the data collection. The statistics for the data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. The findings demonstrated that 1) the overall retention and 
intention factors of the employees of Global Merit Company was at a high level, and 
2) the intention factors were relevant and in the same direction to the retention of the 
employees of Global Merit Company with a statistical significance of 0.05. 3 )  The 
equation of retention forecasting of the employees working at Global Merit Company 
was as follows:  
  The raw score formula for the equation of retention forecasting 

Y = 1.098 + .281 (Training and development) + .241 (Culture and  
environment at work) + .184 (Role of the supervisor) or 
Y = 1.098 + .281(X2) + .241(X1) + .184 (X4) 

  The standard score formula for the equation 
  Z = .384 (Training and development) + .281(Culture and  

environment  
at work) +.244 (Role of the supervisor) or 
Z = .281(X2) + .282(X1) + .244 (X4) 

 
Keywords: Employee retention, Existence 

 
บทนำ 

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจใดที ่มีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่างๆ ได้ดีย่อมส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าของธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ของ
สินค้าหรือบริการ ในส่วนของบุคลากรก็มีความสำคัญเช่นกัน องค์การที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ   
มีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดี บุคลากรมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์การ ย่อมส่งผลให้
องค์การสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างไม่สะดุด การลาออก เปลี่ยนงานหรือย้ายองค์การ เป็นปัญหาที่
ทุกองค์การกำลังเผชิญอยู่ หนึ่งในกระบวนการที่องค์การยุคใหม่กำลังให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือ
การรักษาบุคลากรให้ทำงานอยู่กับองค์การให้นานที่สุด บางครั้งเรื่องของเงินหรือสวัสดิการก็ไม่ใช่
ปัจจัยสำคัญเสมอไป อีกหนึ่งสิ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาศั กยภาพของคนในองค์การ   
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บางคนรักที่จะทำงานให้กับองค์การหนึ่งไปนานๆ ก็เพราะว่าองค์การนี้ใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ดี ทำให้อยู่แล้วสบายใจ อยู่แล้วรู้สึกมีคุณค่า สิ่งเหล่านี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรตัดสินใจอยู่กับองค์การในระยะยาวได้เช่นกัน (สุนิศา อุดมโชค และ อิงอร 
ตั้นพันธ์, 2562) 

เนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการที่จะทำให้ผลงานขององค์การดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอได้นั้นต้อง
อาศัยพนักงานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อองค์การหาพนักงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงานได้แล้ว และ
มีการพัฒนาจนกระท่ังสามารถทำงานได้แล้ว สิ่งที่องค์การจะต้องทำต่อก็คือ จะต้องหาแนวทางในการ
รักษาไว้ซึ่งพนักงานเหล่านั้น เพื่อทำงานกับองค์การให้นานที่สุด มีองค์การจำนวนมากที่ต้องประสบ
กับปัญหาและได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานลาออก เนื่องจากในการจ้างงานแต่ละครั้งองค์การ
ลงทุนไม่น้อยในการว่าจ้างพนักงาน 1 คน โดยเริ ่มตั ้งแต่กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง จนถึงการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ งบประมาณค่าใช้จ่ายสวัสดิการและเวลา เพื่อที่จะหาพนักงานท่ี
สามารถทำงานได้อย่างยาวนานที่สุดให้กับองค์การ (ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย, 2557)   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท เป็นธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับ ที่ตั้ง 188 ตำบลบาง
กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พนักงานทั้งสิ้น 148 คน (อ้างอิงข้อมูลพนักงาน : วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562) องค์การตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นองค์การจึง
ให้ความสำคัญกับการหาแนวทางรักษาทรัพยากรบุคลากรให้เกิดความรู ้สึกอยากที่จะทำงานกับ
องค์การไปนานๆ จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริทเพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการลด
จำนวนการลาออกให้น้อยลง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและหลีกเลี่ยงการสูญเสียพนักงาน 
ตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้าง

หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 

 
กรอบแนวความคิด 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วน
จำกัด โกลเบิล เมอริท โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการธำรงรักษาของ Eric มีจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านบทบาท
ของหัวหน้างาน และด้านโอกาสกา้วหน้าและการใช้ศักยภาพ ในส่วนของการคงอยู่ของพนักงานอาศัย
แนวคิดทฤษฎีของ Allen และ Meyer มีจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ ด้านการคง
อยู่ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม แสดงดังภาพที่ 1 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors influencing the retention 

and intention of employees and the relationship between the retention and intention 
of employees to create an equation of retention forecasting of the employees working 
at Global Merit Company, city, Thailand. The samples in this study were 110 employees 
of the aforesaid company. A five-rating scale questionnaire was applied as the tool for 
the data collection. The statistics for the data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. The findings demonstrated that 1) the overall retention and 
intention factors of the employees of Global Merit Company was at a high level, and 
2) the intention factors were relevant and in the same direction to the retention of the 
employees of Global Merit Company with a statistical significance of 0.05. 3 )  The 
equation of retention forecasting of the employees working at Global Merit Company 
was as follows:  
  The raw score formula for the equation of retention forecasting 

Y = 1.098 + .281 (Training and development) + .241 (Culture and  
environment at work) + .184 (Role of the supervisor) or 
Y = 1.098 + .281(X2) + .241(X1) + .184 (X4) 

  The standard score formula for the equation 
  Z = .384 (Training and development) + .281(Culture and  

environment  
at work) +.244 (Role of the supervisor) or 
Z = .281(X2) + .282(X1) + .244 (X4) 

 
Keywords: Employee retention, Existence 

 
บทนำ 

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจใดที ่มีความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่างๆ ได้ดีย่อมส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าของธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ของ
สินค้าหรือบริการ ในส่วนของบุคลากรก็มีความสำคัญเช่นกัน องค์การที่มีบุคลากรที่มีความสามารถ   
มีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดี บุคลากรมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับองค์การ ย่อมส่งผลให้
องค์การสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างไม่สะดุด การลาออก เปลี่ยนงานหรือย้ายองค์การ เป็นปัญหาที่
ทุกองค์การกำลังเผชิญอยู่ หนึ่งในกระบวนการที่องค์การยุคใหม่กำลังให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คือ
การรักษาบุคลากรให้ทำงานอยู่กับองค์การให้นานที่สุด บางครั้งเรื่องของเงินหรือสวัสดิการก็ไม่ใช่
ปัจจัยสำคัญเสมอไป อีกหนึ่งสิ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาศั กยภาพของคนในองค์การ   
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ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของครอนบาค 
ปัจจัยการธำรงรักษา 
ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
ด้านค่าตอบแทน  
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
ด้านบทบาทของหัวหน้างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 

0.937 
0.841 
0.678 
0.857 
0.796 
0.883 

การคงอยู่ของพนักงาน 
ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ  
ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

0.893 
0.891 
0.733 
0.669 

ภาพรวม 0.955 
 
 โดยแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะ ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และประสบการณ์
ทำงาน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยการธำรงรักษา ตามแนวคิดของ Eric 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (2) ด้านค่าตอบแทน (3) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (4) ด้าน
บทบาทของหัวหน้างาน และ (5) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ โดยเป็นลักษณะคำถามแบบ
ค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert)  ซึ่งกำหนดค่า
ไว้ดังนี้ ระดับ5 = สำคัญมากที่สุด ระดับ4 = สำคัญมาก ระดับ3 = สำคัญปานกลาง ระดับ2 = สำคัญ
น้อย  ระดับ1= สำคัญน้อยที่สุด ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ  (2) ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง และ (3) ด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดย
เป็นลักษณะคำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด 
(Likert) เช่นเดียวกันกับส่วนที่ 2  

การประเมินผลการวิเคราะห์ ค่าคะแนน 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่
ละระดับ คือ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 = มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 = มาก  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
= ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย และ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
      
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา เป็นพนักงานที่ทำงานภายในห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ประชากรจำนวน 148 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample size) ตามแนวคิดของ Yamane (1967) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่าง จำนวน 110 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถาม  ที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  และได้ค่าความเที่ยงตรงที่ผ่านเกณฑ์ 
โดยแบบสอบถามชุดนี้ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้องข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 ท่าน โดยข้อคำถามในแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 และทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที ่ใช้ในการศึกษา จำนวน 20 คน เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่นโดยสูตรของ   ครอนบาค 
(Cronbach's alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.955 
ดังตารางที่ 1 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการธำรงรักษา 
(1) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
(2) ค่าตอบแทน  
(3) การฝึกอบรมและพัฒนา 
(4) บทบาทของหัวหน้างาน  
(5) โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 

 
การคงอยูใ่นองค์กรของบุคลากร 
(1) จิตใจหรือด้านทัศนคติ  
(2) การคงอยู่ต่อเนื่อง 
(3) บรรทัดฐานทางสังคม 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2564)

89

 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2564)             
                                    

   89 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

ของครอนบาค 
ปัจจัยการธำรงรักษา 
ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
ด้านค่าตอบแทน  
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
ด้านบทบาทของหัวหน้างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 

0.937 
0.841 
0.678 
0.857 
0.796 
0.883 

การคงอยู่ของพนักงาน 
ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ  
ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

0.893 
0.891 
0.733 
0.669 

ภาพรวม 0.955 
 
 โดยแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะ ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และประสบการณ์
ทำงาน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยการธำรงรักษา ตามแนวคิดของ Eric 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (2) ด้านค่าตอบแทน (3) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (4) ด้าน
บทบาทของหัวหน้างาน และ (5) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ โดยเป็นลักษณะคำถามแบบ
ค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert)  ซึ่งกำหนดค่า
ไว้ดังนี้ ระดับ5 = สำคัญมากที่สุด ระดับ4 = สำคัญมาก ระดับ3 = สำคัญปานกลาง ระดับ2 = สำคัญ
น้อย  ระดับ1= สำคัญน้อยที่สุด ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 เป็นคำถามที่เกี่ยวกับปัจจัยการคงอยู่ ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านจิตใจหรือด้านทัศนคติ  (2) ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง และ (3) ด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดย
เป็นลักษณะคำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด 
(Likert) เช่นเดียวกันกับส่วนที่ 2  

การประเมินผลการวิเคราะห์ ค่าคะแนน 5 ระดับ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของแต่
ละระดับ คือ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 = มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 = มาก  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
= ปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย และ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
      
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นพนักงานที่ทำงานภายในห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ประชากรจำนวน 148 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample size) ตามแนวคิดของ Yamane (1967) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่าง จำนวน 110 คน 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถาม  ที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  และได้ค่าความเที่ยงตรงที่ผ่านเกณฑ์ 
โดยแบบสอบถามชุดนี้ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้องข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3 ท่าน โดยข้อคำถามในแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 และทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที ่ใช้ในการศึกษา จำนวน 20 คน เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่นโดยสูตรของ   ครอนบาค 
(Cronbach's alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ 0.955 
ดังตารางที่ 1 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเหมาะสมที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการธำรงรักษา 
(1) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
(2) ค่าตอบแทน  
(3) การฝึกอบรมและพัฒนา 
(4) บทบาทของหัวหน้างาน  
(5) โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 

 
การคงอยูใ่นองค์กรของบุคลากร 
(1) จิตใจหรือด้านทัศนคติ  
(2) การคงอยู่ต่อเนื่อง 
(3) บรรทัดฐานทางสังคม 
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ตารางที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  47 43 
  25,001 – 35,000 บาท  24 22 
  35,001 – 45,000 บาท  16 14 
  ไม่เกิน 15,000 บาท  16 14 
  45,001 – 50,000 บาท 5 5 
  50,001 บาทขึ้นไป  2 2 
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 5 ปี  43 39 
  ต่ำกว่า 1 ป ี 35 12 
  6 – 10 ปี 28 25 
  10 ปีขึ้นไป  4 4 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วน โกลเบิล เมอริท  
พบว่า ปัจจัยการธำรงรักษาภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D. = 0.94) และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 4 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน มีค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.87) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. 
= 0.95) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.66 (S.D. = 0.95) ด้านบทบาทของหัวหน้า มีค่าเฉลี่ย 
3.65 (S.D. = 0.97) และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 3.43 
(S.D. = 0.96) ตามลำดับ ในส่วนของปัจจัยการคงอยู่ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
3.74 (S.D. = 0.91)  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจและทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.97 
(S.D. = 0.83) ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.63 (S.D. = 0.95) และด้านบรรทัดฐานทางสังคม มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 (S.D. = 0.94) ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่  3 ค ่าเฉลี ่ยและความเบี ่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการธำรงร ักษาและการคงอยู ่ของพนักงาน 
ห้างหุ้นส่วน โกลเบิล เมอริท 

ปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้าง
หุ้นส่วน โกลเบิล เมอริท 

�̅�𝐗 S.D. แปลผล 

ปัจจัยการธำรงรักษา 
1. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
2. โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศกัยภาพ 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา 
4. บทบาทของหวัหน้า 
5. ค่าตอบแทน 

3.67 
3.92 
3.68 
3.66 
3.65 
3.43 

0.94 
0.87 
0.95 
0.95 
0.97 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปัจจัยการคงอยู ่
1. จิตใจและทัศนคต ิ
2. การคงอยู่ต่อเนือ่ง 
3. บรรทัดฐานทางสังคม 

3.74 
3.97 
3.63 
3.63 

0.91 
0.83 
0.95 
0.94 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการติดตามด้วย
ตนเองทั้งหมด จำนวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยกำหนด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise multiple regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (จำนวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61)  มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี (จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55) สถานภาพโสด (จำนวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 72 ) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ) เป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ (จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 25,000 
บาท (จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ) และอายุงาน 1 – 5 ปี (จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39)  
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 67 61 
  ชาย 43 39 
อายุ 26 - 35 ปี 61 55 
  36 - 45 ปี  33 30 
  ไม่เกิน 25 ปี 7 6 
  มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 6 6 
  46 - 55 ปี 3 3 
สถานภาพ โสด 79 72 
  สมรส 20 18 
  หม้าย/แยกกันอยู่/หย่าร้าง  11 10 
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตร ี 60 54 
  ต่ำกว่าระดบัปริญญาตรี  26 24 
  สูงกว่าปริญญาตรี  24 22 
ตำแหน่งงาน ระดับปฏบิัติการ 94 85 
  ระดับหัวหน้า  14 13 
  ระดับบริหาร  2 2 
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ตารางที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  47 43 
  25,001 – 35,000 บาท  24 22 
  35,001 – 45,000 บาท  16 14 
  ไม่เกิน 15,000 บาท  16 14 
  45,001 – 50,000 บาท 5 5 
  50,001 บาทขึ้นไป  2 2 
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 5 ปี  43 39 
  ต่ำกว่า 1 ป ี 35 12 
  6 – 10 ปี 28 25 
  10 ปีขึ้นไป  4 4 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วน โกลเบิล เมอริท  
พบว่า ปัจจัยการธำรงรักษาภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D. = 0.94) และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก จำนวน 4 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน มีค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.87) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. 
= 0.95) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 3.66 (S.D. = 0.95) ด้านบทบาทของหัวหน้า มีค่าเฉลี่ย 
3.65 (S.D. = 0.97) และอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ย 3.43 
(S.D. = 0.96) ตามลำดับ ในส่วนของปัจจัยการคงอยู่ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
3.74 (S.D. = 0.91)  โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจิตใจและทัศนคติ มีค่าเฉลี่ย 3.97 
(S.D. = 0.83) ด้านการคงอยู่ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.63 (S.D. = 0.95) และด้านบรรทัดฐานทางสังคม มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 (S.D. = 0.94) ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่  3 ค ่าเฉลี ่ยและความเบี ่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยการธำรงร ักษาและการคงอยู ่ของพนักงาน 
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พนักงานระดับปฏิบัติการ (จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 25,000 
บาท (จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ) และอายุงาน 1 – 5 ปี (จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39)  
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 67 61 
  ชาย 43 39 
อายุ 26 - 35 ปี 61 55 
  36 - 45 ปี  33 30 
  ไม่เกิน 25 ปี 7 6 
  มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 6 6 
  46 - 55 ปี 3 3 
สถานภาพ โสด 79 72 
  สมรส 20 18 
  หม้าย/แยกกันอยู่/หย่าร้าง  11 10 
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตร ี 60 54 
  ต่ำกว่าระดบัปริญญาตรี  26 24 
  สูงกว่าปริญญาตรี  24 22 
ตำแหน่งงาน ระดับปฏบิัติการ 94 85 
  ระดับหัวหน้า  14 13 
  ระดับบริหาร  2 2 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรพยากรณ์ 
ตัวแปรพยากรณ์ Tolerance VIF 

ปัจจัยการธำรงรักษา 
1. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
2. โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (X2) 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
4. บทบาทของหัวหน้า (X4) 
5. ค่าตอบแทน (X5) 

 
.479 
.668 
.350 
.411 
.314 

 
2.088 
1.498 
2.857 
2.436 
3.186 

  
ผลการวิเคราะห์การนำเข้าตัวแปรอิสระในแบบจำลอง  ดังตารางที่ 6 พบว่า  วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) เป็นตัวแปรแรกที่นำเข้าสมการ  สามารถอธิบายความผันแปรของการ
คงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อยละ 47 
 ตัวแปรที่นำเข้าลำดับที่สอง ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา  (X3) สามารถอธิบายความผัน
แปรของความผันแปรของการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อย
ละ 60 

ตัวแปรที่นำเข้าลำดับที่สาม ได้แก่ บทบาทของหัวหน้า (X4)  สามารถอธิบายความผันแปร
ของความผันแปรของการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อยละ 
64 

 
ตารางที ่ 6 สมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ลำดับ

ที ่
ตัวแปรพยากรณ์ R R2 ร้อยละความผัน

แปร 
1 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) .687 .473 47% 
2 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 

การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
.781 .602 60% 

3 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
การฝึกอบรมและพัฒนา (X3)   
บทบาทของหัวหน้า (X4) 

.799 .638 64% 

 
สรุปได้ว่าทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  (X1) การฝึกอบรม

และพัฒนา (X3) บทบาทของหัวหน้า (X4) สามารถใช้เป็นตัวแปรอธิบายความผันแปรของการคงอยู่
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได ้
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 3. ผลการวิเคราะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท  จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ดังตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการ
ธำรงรักษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ของพนักงาน ห้างหุ ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท  โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน (มีค่าระหว่าง 0.60 - 0.79) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พิจารณาความสัมพันธ์จากสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (X3) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (X5) ด้านวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) ด้านบทบาทของหัวหน้างาน (X4) ยกเว้นตัวแปรบางคู่ท่ีมีความสัมพันธ์
กันระดับปานกลาง (ระหว่าง 0.40 – 0.59) คือ ด้านค่าตอบแทน (X2) 
 
ตารางที ่ 4 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู ่ของพนักงาน          
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1    
X1 .687** 1    
X2 .491** .395** 1    
X3 .726** .645** .475** 1    
X4 .678** .646** .534** .655** 1   
X5 .710** .651** .521** .778** .696** 1 

 
หมายเหตุ: **p < 0.05 โดยกำหนดให้ Y = การคงอยู่ของพนักงาน; X1 = ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน; X2 = ด้านค่าตอบแทน; X3 = ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา; X4 = ด้านบทบาทของหัวหน้างาน; X5 = ด้าน
โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 
  

4. ผลการสร้างสมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  แสดงรายละเอียดตามขั้นตอนของการการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ดังนี้  

   ผลการตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ (Multicollinearity) ดังตารางที่ 5 
พบว่า มีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.314 – 0.668 และ VIF มีค่าระหว่าง 1.498 – 3.186 โดยค่าทั้ง 
2 อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันน้อย  สรุปได้ว่าเป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ
นำมาใช้ในแบบจำลองการวิเคราะห์ได้  ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอยที่กำหนดให้ค่า Tolerance  ต้องมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า VIF ต้องน้อยกว่า 10 (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2556) 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่า Tolerance และ VIF ของตัวแปรพยากรณ์ 
ตัวแปรพยากรณ์ Tolerance VIF 

ปัจจัยการธำรงรักษา 
1. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
2. โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (X2) 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
4. บทบาทของหัวหน้า (X4) 
5. ค่าตอบแทน (X5) 

 
.479 
.668 
.350 
.411 
.314 

 
2.088 
1.498 
2.857 
2.436 
3.186 

  
ผลการวิเคราะห์การนำเข้าตัวแปรอิสระในแบบจำลอง  ดังตารางที่ 6 พบว่า  วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) เป็นตัวแปรแรกที่นำเข้าสมการ  สามารถอธิบายความผันแปรของการ
คงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อยละ 47 
 ตัวแปรที่นำเข้าลำดับที่สอง ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนา  (X3) สามารถอธิบายความผัน
แปรของความผันแปรของการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อย
ละ 60 

ตัวแปรที่นำเข้าลำดับที่สาม ได้แก่ บทบาทของหัวหน้า (X4)  สามารถอธิบายความผันแปร
ของความผันแปรของการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ร้อยละ 
64 

 
ตารางที ่ 6 สมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ลำดับ

ที ่
ตัวแปรพยากรณ์ R R2 ร้อยละความผัน

แปร 
1 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) .687 .473 47% 
2 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 

การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
.781 .602 60% 

3 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
การฝึกอบรมและพัฒนา (X3)   
บทบาทของหัวหน้า (X4) 

.799 .638 64% 

 
สรุปได้ว่าทั้ง 3 ตัวแปร ได้แก่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  (X1) การฝึกอบรม

และพัฒนา (X3) บทบาทของหัวหน้า (X4) สามารถใช้เป็นตัวแปรอธิบายความผันแปรของการคงอยู่
ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ได้ 
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 3. ผลการวิเคราะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู่ของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท  จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ดังตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการ
ธำรงรักษามีความสัมพันธ์กับการคงอยู ่ของพนักงาน ห้างหุ ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท  โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงในทิศทางเดียวกัน (มีค่าระหว่าง 0.60 - 0.79) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พิจารณาความสัมพันธ์จากสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ได้แก่ 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (X3) ด้านโอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ (X5) ด้านวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) ด้านบทบาทของหัวหน้างาน (X4) ยกเว้นตัวแปรบางคู่ท่ีมีความสัมพันธ์
กันระดับปานกลาง (ระหว่าง 0.40 – 0.59) คือ ด้านค่าตอบแทน (X2) 
 
ตารางที ่ 4 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการธำรงรักษาและการคงอยู ่ของพนักงาน          
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1    
X1 .687** 1    
X2 .491** .395** 1    
X3 .726** .645** .475** 1    
X4 .678** .646** .534** .655** 1   
X5 .710** .651** .521** .778** .696** 1 

 
หมายเหตุ: **p < 0.05 โดยกำหนดให้ Y = การคงอยู่ของพนักงาน; X1 = ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน; X2 = ด้านค่าตอบแทน; X3 = ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา; X4 = ด้านบทบาทของหัวหน้างาน; X5 = ด้าน
โอกาสก้าวหน้าและการใช้ศักยภาพ 
  

4. ผลการสร้างสมการพยากรณ์การคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท โดย
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  แสดงรายละเอียดตามขั้นตอนของการการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ดังนี้  

   ผลการตรวจสอบปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ (Multicollinearity) ดังตารางที่ 5 
พบว่า มีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.314 – 0.668 และ VIF มีค่าระหว่าง 1.498 – 3.186 โดยค่าทั้ง 
2 อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันน้อย  สรุปได้ว่าเป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ
นำมาใช้ในแบบจำลองการวิเคราะห์ได้  ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์
การถดถอยที่กำหนดให้ค่า Tolerance  ต้องมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า VIF ต้องน้อยกว่า 10 (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2556) 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 
ตัวแปร  ดังตารางที่ 7 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 1.098 + .281(การฝึกอบรมและพัฒนา) + .241 (วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน 

      การทำงาน) + .184 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Y = 1.098 + .281(X2) + .241(X1) + .184 (X4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .384(การฝึกอบรมและพัฒนา) + .281(วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ 

      ทำงาน) + .244 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Z = .281(X2) + .282(X1) + .244 (X4) 

 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E. β t P 
1. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
2. การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
3. บทบาทของหัวหน้า (X4) 

.241 

.281 

.184 

.071 

.061 

.063 

.282 

.384 

.244 

3.405 
4.586 
2.908 

.001 

.000 

.004 
ค่าคงที่ (Constant) = 1.098      

หมายเหตุ * p < 0.05 
  
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ข้างต้น  โดยการสำรวจปัจจัยการธำรงรักษา  5 ปัจจัยจากความเห็นของพนักงาน  เมื ่อนำเข้า
แบบจำลองพยากรณ์  พบว่า  มีเพียง 3 ปัจจัยที่มีผลในทางสถิติ  ได้แก่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน  การฝึกอบรมและพัฒนา  และ  บทบาทของหัวหน้า  ในขณะที่ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า
และการใช้ศักยภาพ และปัจจัยด้านค่าตอบแทน  ไม่มีนัยสำคัญในทางสถิติ  แสดงให้เห็นว่า  สำหรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล  เมอริท  พนักงานที่ยังคงอยู่ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยดังกล่าวมากกว่า ซี่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญญา บัลลังก ์(2557)  ธัญญารัตน์  สุทธิประภา และคณะ (2559) ปฏิมา 
สุคันธนาค (2561) และ สุนิศา อุดมโชค และ  อิงอร ตั้นพันธ์ (2562)  ทีพ่บว่า พนักงานให้ความสำคัญ
ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การ นโยบายองค์การ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของตัว
พนักงานเอง  พนักงานรับรู้ได้ถึงความเหมาะสมในค่าตอบแทนที่ได้รับ และเม่ือเทียบกับองค์การอ่ืนๆ ที่
เป็นสายธุรกิจเดียวกัน  ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำมาพัฒนาในงานได้ ทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการทำงานยิ่งขึ้น  บทบาทของหัวหน้างาน จำเป็นต้องวางตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ส่งผลให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ รับรู้ได้ถึงความยุติธรรม ทำให้
พนักงานเกิดความรู้สึกอยากอยู่ไปนานๆ 
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 
ตัวแปร  ดังตารางที่ 7 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = 1.098 + .281(การฝึกอบรมและพัฒนา) + .241 (วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน 

      การทำงาน) + .184 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Y = 1.098 + .281(X2) + .241(X1) + .184 (X4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .384(การฝึกอบรมและพัฒนา) + .281(วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ 

      ทำงาน) + .244 (บทบาทของหัวหน้า) หรือ 
Z = .281(X2) + .282(X1) + .244 (X4) 

 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.E. β t P 
1. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (X1) 
2. การฝึกอบรมและพัฒนา (X3) 
3. บทบาทของหัวหน้า (X4) 
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.384 

.244 

3.405 
4.586 
2.908 

.001 

.000 

.004 
ค่าคงที่ (Constant) = 1.098      

หมายเหตุ * p < 0.05 
  
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท 
ข้างต้น  โดยการสำรวจปัจจัยการธำรงรักษา  5 ปัจจัยจากความเห็นของพนักงาน  เมื ่อนำเข้า
แบบจำลองพยากรณ์  พบว่า  มีเพียง 3 ปัจจัยที่มีผลในทางสถิติ  ได้แก่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน  การฝึกอบรมและพัฒนา  และ  บทบาทของหัวหน้า  ในขณะที่ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า
และการใช้ศักยภาพ และปัจจัยด้านค่าตอบแทน  ไม่มีนัยสำคัญในทางสถิติ  แสดงให้เห็นว่า  สำหรับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล  เมอริท  พนักงานที่ยังคงอยู่ให้ความสำคัญกับ 3 ปัจจัยดังกล่าวมากกว่า ซี่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญญา บัลลังก์ (2557)  ธัญญารัตน์  สุทธิประภา และคณะ (2559) ปฏิมา 
สุคันธนาค (2561) และ สุนิศา อุดมโชค และ  อิงอร ตั้นพันธ์ (2562)  ทีพ่บว่า พนักงานให้ความสำคัญ
ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การ นโยบายองค์การ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของตัว
พนักงานเอง  พนักงานรับรู้ได้ถึงความเหมาะสมในค่าตอบแทนที่ได้รับ และเม่ือเทียบกับองค์การอ่ืนๆ ที่
เป็นสายธุรกิจเดียวกัน  ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำมาพัฒนาในงานได้ ทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการทำงานยิ่งขึ้น  บทบาทของหัวหน้างาน จำเป็นต้องวางตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ส่งผลให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ รับรู้ได้ถึงความยุติธรรม ทำให้
พนักงานเกิดความรู้สึกอยากอยู่ไปนานๆ 


