บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา ระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี 2015 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในอาคารซีพีทาวเวอร์ จานวน400 คน ได้นาคาตอบที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015
4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2015
4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
4.5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระดับอายุ
ระดับอายุ
20 – 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
101
168
97
34
400

ร้ อยละ
25.25
42.00
24.25
8.50
100.0

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระดับอายุ พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00
รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 และอายุระหว่าง 51 ปี ขึ้นไป มีจานวนน้อย
ที่สุด จานวน 34 รู ป คิดเป็ นร้อยละ 8.5 เนื่องจากจานวนของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยมีช่วงอายุ 31 – 50
ปี เป็ นจานวนมากที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี

จานวน
82

ร้ อยละ
20.50

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

191
84
43
400

47.75
21.0
10.75
100.0

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 191 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47.75 รองลงมาคือระดับปริ ญญาโท จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และระดับปริ ญญาเอก มี
จานวนน้อยที่สุด จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านประเภทสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด/หย่า/หม้าย
สมรส
รวม

จานวน
264
136
400

ร้ อยละ
66.00
34.00
100.0

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพสมรส
พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากที่สุดนานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66 และ มีสถานภาพ
สมรสจานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
4- 6 ปี
มากกว่า 6 ปี
รวม

จานวน
82
191
84
43
400

ร้ อยละ
20.50
47.75
21.0
10.75
100.0

จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานนานวน 1-3 ปี เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 191
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 รองลงมาคือระยะเวลา 4-6 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่การทางาน
พนักงาน
หัวหน้าแผนก
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ผูบ้ ริ หาร
รวม

จานวน
235
108
41
16
400

ร้ อยละ
58.75
27.00
10.25
4.00
100.0

จากตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านตาแหน่งหน้าที่การ
ทางาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีตาแหน่งพนักงาน เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.75 รองลงมาคือตาแหน่งหัวหน้าแผนก จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 7.00 และตาแหน่งผูบ้ ริ หาร มี
จานวนน้อยที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00

4.2 ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2015
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้ อยละเกีย่ วกับความเห็นในการเตรียมความพร้ อมบุคลากรเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียนในปี 2015 ด้ าน การฝึ กอบรมและสัมนา

ด้านการฝึ กอบรม/สัมนา
หน่วยงานของท่านมีนโยบายส่งเสริ มให้ท่าน
ไปร่ วมสัมนาหรื อฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ

จานวนและร้อยละของระดับความเห็นด้วย
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
18
182
124
50
26
(4.5) (45.5) (31.0) (12.5) (6.5)

ท่านได้รับการฝึ กอบรม/สัมนาในด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ท่านได้รับการฝึ กอบรม/สัมนาในด้าน
ประชาคมอาเซียน
ท่านสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ
นอกเหนือจากภาษาไทย

21
186
129
39
25
(5.25) (46.5) (32.25) (9.75) (6.25)
14
167
133
37
49
(3.5) (41.75) (33.25) (9.25) (12.2
5)
26
177
131
68
16
(6.5) (44.25) (32.75) (17.0) (4.0)

จากตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ดังนี้
หน่วยงานของท่านมีนโยบายส่งเสริ มให้ท่านไปร่ วมสัมนาหรื อฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ
พบว่า
พนักงานส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อย
ที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
ท่านได้รับการฝึ กอบรม/สัมนาในด้านภาษาต่างประเทศ พบว่าพนักงาน มีระดับความเห็นด้วยใน
ระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน
129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25
ท่านได้รับการฝึ กอบรม/สัมนาในด้านประชาคมอาเซียน พบว่า พนักงาน มีระดับความเห็นด้วยใน
ระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน
133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
ท่านสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาไทย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีระดับ
ความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง มีจานวน131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 และ ระดับน้อยที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 16 คนคิด
เป็ นร้อยละ 4.00

ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้ อยละเกีย่ วกับปัจจัยในการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี
2015 ด้ านความก้าวหน้ าในการทางาน
จานวนและร้อยละของระดับความเห็นด้วย
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
หน่วยงานของท่านมีการนาเอาความรู้
26
177
131
68
16
ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (6.5) (44.25) (32.75) (17.0) (4.0)
มาใช้ในการประเมินผลการทางานของท่าน
หน่วยงานของท่านนาเอาความรู้ในด้าน
56
149
98
33
64
ประชาคมอาเซียนมาใช้ในการประเมินผลการ (14.0) (37.25) (24.5) (8.25) (16.0)
ทางานของท่าน
ท่านได้รับความก้าวหน้าในการทางานเนื่องจาก 67
137
113
15
68
ท่านสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
(16.75) (34.25) (28.25) (3.75) (17)
ท่านได้รับความก้าวหน้าในการทางานเนื่องจาก 23
168
124
52
33
ท่านมีความรู้ในด้านประชาคมอาเซียนเป็ น
(5.75) (42.0) (31.0) (13.0) (8.25)
อย่างดี
จากตารางที่
7 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยในการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
หน่วยงานของท่านมีการนาเอาความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมาใช้ในการ
ประเมินผลการทางานของท่าน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมาก
ที่สุด จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน131 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.75 และ ระดับน้อยที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
หน่วยงานของท่านนาเอาความรู้ในด้านประชาคมอาเซียนมาใช้ในการประเมินผลการทางานของ
ท่านพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 149 คน คิด
เป็ นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50และ ระดับน้อย มี
จานวนน้อยที่สุด จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ8.25
ท่านได้รับความก้าวหน้าในการทางานเนื่องจากท่านสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี มีระดับ
ความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง มีจานวน113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.25 และ ระดับน้อย มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ3.75

ท่านได้รับความก้าวหน้าในการทางานเนื่องจากท่านมีความรู้ในด้านประชาคมอาเซียนเป็ นอย่างดี มี
ระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ
ระดับปานกลาง มีจานวน124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 23
คน คิดเป็ นร้อยละ5.75

ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้ อยละของปัจจัยในการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียนในปี 2015 ด้ านการรับรู้ข่าวสารของสังคม
จานวนและร้อยละของระดับความเห็นด้วย
ด้านการรับรู้ข่าวสารของสังคม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
หน่วยงานของท่านมีมุมให้อ่านหนังสือพิมพ์
18
182
124
50
26
ทุกวัน
(4.5) (45.5) (31.0) (12.5) (6.5)
หน่วยงานของท่านอนุญาติให้ท่านเข้าดูเวบ
21
186
129
39
25
ไซต์อื่นๆนอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ (5.25) (46.5) (32.25) (9.75) (6.25)
ทางาน
14
167
133
37
49
ท่านได้ดูข่าวของประเทศเพื่อนบ้านหรื อ
(3.5) (41.75) (33.25) (9.25) (12.2
ต่างประเทศเป็ นประจา
5)
สิ่งแรกที่ท่านทาเมื่อท่านมาถึงห้องทางานของ
26
177
131
68
16
ท่านคือ อ่านข่าวจากสื่อต่างๆ
(6.5) (44.25) (32.75) (17.0) (4.0)
จากตารางที่
8 แสดงจานวนและร้อยละของปัจจัยในการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ด้านการรับรู้ข่าวสารของสังคม

หน่ วยงานของท่ านมีมุมให้ อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน พบว่าพนักงานส่วนใหญา มีระดับความเห็น
ด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง มี
จานวน124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.50
หน่ วยงานของท่ านอนุญาติให้ ท่านเข้ าดูเวบไซต์อนื่ ๆนอกเหนือจากส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับการทางาน
พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 และ ระดับมากที่สุด มี
จานวนน้อยที่สุด จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25
ท่ านได้ ดูข่าวของประเทศเพือ่ นบ้ านหรือต่างประเทศเป็ นประจา พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีระดับ
ความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง มีจานวน133 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.25 และ ระดับมากที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 14 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.50
สิ่งแรกที่ท่านทาเมือ่ ท่ านมาถึงห้ องทางานของท่ านคือ อ่านข่ าวจากสื่อต่างๆ พบว่าพนักงานส่วน
ใหญ่ มีระดับความเห็นด้วยในระดับมาก เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 177 รู ป คิดเป็ นร้อยละ 44.25
รองลงมาคือระดับปานกลาง มีจานวน131 รู ป คิดเป็ นร้อยละ 32.75 และ ระดับน้อยที่สุด มีจานวนน้อยที่สุด
จานวน 16 รู ป คิดเป็ นร้อยละ 4.00

4.3 ระดับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้ อยละของระดับการเตรียมความพร้ อมเพือ่ เข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
ระดับการเตรียมความพร้ อม
ตอบถูก
ตอบผิด
ข้ อ
คาถาม

1. ท่านสามารถเขียนชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน
ได้ครบ 10 ประเทศ
2. ประเทศบรู ไนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
3. ประเทศมาเลเซียมีประธานาธิบดีเป็ นประมุขของ
ประเทศ
4. ภาษีนาเข้าสินค้าจะเป็ น 5% เมื่อประชาคมอาเซียนมี
ผลบังคับใช้
5. ประชาคมอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ในปี 2558
6. ท่านสามารถพูดภาษาบาฮาซ่าอินโดนีเซียได้
7. ปราสาทหินนครวัดอยูใ่ นประเทศพม่า
8. เกาะชวาอยูใ่ นประเทศอินโดนีเซีย
9. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์นบั ถือศาสนาคริ สต์เป็ นส่วน
ใหญ่
10. ชุดประจาชาติของเวียดนามคือชุดบาวใหญ่

303
(75.75)
150
(37.50)
130
(32.50)
211
(52.75)
335
(83.75)
13
(3.25)
171
(42.75)
113
(28.25)
194
(48.50)
202
(50.50)

97
(24.25)
250
(62.50)
270
(67.50)
189
(47.25)
65
(16.25)
387
(96.75)
229
(57.25)
287
(71.75)
206
(51.50)
198
(49.50)

4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปร
การศึกษาในส่วนนี้ ผูศ้ ึกษาจะทาการทดสอบสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้ จานวน 8 สมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลา ใน
การปฎิบตั ิงาน ตาแหน่งหน้าที่ในการทางาน การฝึ กอบรมสัมนา ความก้าวหน้าในการทางาน การรับรู้
ข่าวสารของสังคม
ตัวแปร ตาม (Dependent Variables) คือระดับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558
1. ด้านความมัน่ คง
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคมวัฒนธรรม

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีอายุมาก มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย
ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อายุที่แตกต่างกันต่อ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนที่แตกต่างกัน
n=400
Chiการเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma Sig.
อายุ
Square
มาก
น้ อย
อายุมาก
164
34
198
9.52
.01
.86
.01
(41 ปี ขึ้นไป)
(41.00)
(8.50)
(49.50)
อายุนอ้ ย
89
113
202
(ต่ากว่า 41 ปี )
(22.25)
(28.25) (50.50)
253
147
201
รวม
(63.25)
(36.75) (100.0)
จากตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ แตกต่างกันต่อ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุกบั ต่อการเตรี ยมความพร้อมได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 9.52 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า . 01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านอายุมี
ความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1 เนื่องจาก
พนักงานมีอายุมากได้รับความช่วยเหลือจากการเตรี ยมความพร้อมอยูเ่ สมอ ข้อมูลให้ตามวัฒนธรรมคนไทย
ซึ่งจะมีการช่วยเหลือในการให้บริ การ และมีสมั มาคารวะกับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรอายุกบั การเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์.18 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .01 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
หมายความว่า ตัวแปรอายุกบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ กัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัย
ด้านประสบการณ์ในการทางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษาบริ ษทั ซิว -เนชัน่ แนล จากัด
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 185 คน จากผลการศึกษาพบว่า
(1) พนักงานเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานเพศหญิง
(2) พนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีช่วง
อายุอื่นๆ

(3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การตามลาดับ คือ ความหลากหลายของงาน ผลป้ อนกลับของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความมีอิสระในการทางาน และงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
(4) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ปัจจัย ตามลาดับ คือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การและงานวิจยั ของ วัช
รา วัชรเสถียร ( 2540) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การ
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้ พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ปัจจัยบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และรัฐวิสาหกิจที่สงั กัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์การ แต่เพศ อายุ ระดับตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้แก่
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อายุ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านคุณภาพของสื่อ ความพึงพอใจในการ
สื่อสารด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านบรรยากาศ การติดต่อสื่อสาร
และการศึกษา ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้
มากที่สุด
สมมติฐานที่ 2 พนักงานที่มีการศึกษาต่า มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีการศึกษาสูง
ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาที่แตกต่างกันกับต่อการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกัน
n=400
Chiการเตรียมความพร้ อม รวม
Sig. Gamma Sig.
การศึกษา
Square
มาก
น้ อย
มาก
198
49
247
15.13
.001
.18
.01
(ปริ ญาตรี ข้ ึนไป)
(49.50) (12.25) (61.75
น้อย
55
98
153

(ต่ากว่าปริ ญญาตรี )
รวม

(13.75)
253
(63.25)

(24.50 (38.25)
147
400
(36.75) (100.0)

จากตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาที่แตกต่างกัน กับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าง การศึกษาที่แตกต่างกัน กับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 15.13 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า . 001 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรการศึกษากับ การเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์.18 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .01 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ หมายความว่า ตัวแปรการศึกษากับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์
กันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภมิตร บัวเสนาะ (2546) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านลักษณะงาน และ
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษาบริ ษทั ซิว -เนชัน่ แนล
จากัด จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 185 คน จากผลการศึกษาพบว่า
(1) พนักงานเพศชายมีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานเพศหญิง
(2) พนักงานที่มีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีช่วง
อายุอื่นๆ
(3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การตามลาดับ คือ ความหลากหลายของงาน ผลป้ อนกลับของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน
ความมีอิสระในการทางาน และงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และปัจจัยด้านลักษณะงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
(4) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 3 ปัจจัย ตามลาดับ คือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ และความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และ วัชรา วัชร
เสถียร ( 2540) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ ผลการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้ พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน ปัจจัยบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และรัฐวิสาหกิจที่สงั กัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์การ แต่เพศ อายุ ระดับตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ

องค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้แก่
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อายุ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านคุณภาพของสื่อ ความพึงพอใจในการ
สื่อสารด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านบรรยากาศ การติดต่อสื่อสาร
และการศึกษา ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้
มากที่สุด
สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่สมรสแล้วมีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด
ตารางที่ 1 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพสมรสแตกต่างกัน ต่อการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
n =400
Chiการเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma Sig.
สถานภาพ
Square
มาก
น้ อย
สมรส
50
19
69
9.55
.01
.42
.01
(12.50)
(4.75)
(17.25)
โสด
203
128
331
(50.75)
(32.00) (82.75)
253
147
400
รวม
(63.25)
(36.75) (100.0)
จากตารางที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันกับการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างสถานภาพสมรสกับ
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 9.55ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยสถานะมีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 3
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรสถานะกับ การเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .42 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .01 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรสถานภาพสมรสกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน มีความสัมพันธ์กนั จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประนอม ลอองนวล (2542) ศึกษาเรื่ องปัจจัย
จูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบตั ิงาน : ศึกษากรณี เฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้านลักษณะบุคคลของบุคลากรได้แก่ จานวนปี ที่ทางานที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการ
ทางาน

สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ นระยะเวลานาน มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานมาเป็ นระยะเวลาสั้น
ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปฎิบตั ิงานแตกต่างกันกับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
n =400
Chiการเตียมความพร้ อม รวม
Sig. Gamma Sig.
ระยะเวลา
Square
มาก
น้ อย
มาก
135
65
200
13.86
.001
.64
.001
(15 ปี ขึ้นไป)
(33.75) (16.25) (50.00)
น้อย
118
82
200
(น้อยกว่า 15 ปี )
(29.50) (20.50) (50.00)

รวม

253
(63.25)

147
400
(36.75) (100.0)

จากตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาปฎิบตั ิงานที่แตกต่างกันกับ การเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างระยะเวลาปฏิบตั ิกบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 13.86 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Gamma ระหว่างระยะเวลาปฏิบตั ิงานกับ การ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .64 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ย
กว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรระยะเวลาปฏิบตั ิงานกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ กันจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ พาณี ไทยเจริ(ญ2550)
ศึกษา เรื่ องความผูกพันต่อองค์การกรณี ศึกษาโรงงานผลิตน้ าการประปานครหลวง
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมี
ความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ
ในสวัสดิการที่ได้รับ และระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หาร ส่วนปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่
ระยะเวลาการทางานรายได้ในแต่ละเดือน และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ แต่เป็ นความสัมพันธ์เชิงลบอยูใ่ นระดับน้อย
ได้แก่ ระดับการศึกษา และงานวิจยั ของ มลิวลั ย์ นันที (2551) ศึกษาเรื่ องการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ผลการวิจยั พบว่าพนักงานท่าอากาศยานกรุ งเทพที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศ
องค์การในทางที่ดีระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับมาก พนักงานที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง
หน่วยงานที่สงั กัด อายุงานและรายได้รวมทั้งการรับรู้บรรยากาศองค์การในทางที่ดีและความพึงพอใจ
ในงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้าง
องค์การ การตัดสินใจในองค์การ การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความ
พึงพอใจในงานโดยรวม ความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่ วมงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 5 พนักงานที่มีตาแหน่งหน้าที่การทางานสูง มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มี
ตาแหน่งหน้าที่การทางานต่า
ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งหน้าที่กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การที่แตกต่างกัน
n =400
Chiตาแหน่ งหน้ าที่
การเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma Sig.
Square
การงาน
มาก
น้ อย
มาก
188
76
264
22.47
.001
.53
.001
(หัวหน้า ขึ้นไป)
(47.00)
(19.00) (66.00)
น้อยไป
65
71
136
(พนักงานทัว่ ไป)
(16.25)
(17.75) (34.00)
253
147
400
รวม
(50.7)
(49.3)
(100.0)
จากตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งหน้าที่การงานกับ การเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่าตง าแหน่งหน้าที่การงานกับ ต่อการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 22.47 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า . 001 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านตาแหน่งหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อ
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่5

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Gamma ระหว่างตาแหน่งหน้าที่การงานกับ การ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .53 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ย
กว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรตาแหน่งหน้าที่การงานกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์กนั จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชรา วัชรเสถียร ( 2540) ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผลการวิจยั มี
ดังต่อไปนี้ พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ปัจจัยบุคคล
ได้แก่ ระดับการศึกษา และรัฐวิสาหกิจที่สงั กัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ แต่เพศ อายุ
ระดับตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจใน
การสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง กับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
อายุ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านคุณภาพของสื่อ ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในการสื่อสารด้านบรรยากาศ การติดต่อสื่อสารและการศึกษา ซึ่งความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นตัวแปรที่สามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้มากที่สุด

สมมติฐานที่ 6 พนักงานที่มีการฝึ กอบรมและสัมนาอยูเ่ สมอ มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่
ไม่ได้รับการฝึ กอบรมและสัมนา
ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้อบรมที่แตกต่างกับความพึงพอใจต่อการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
n =400
Chiเข้ ารับการอบรม การเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma
Sig.
Square
,สัมนา
มาก
น้ อย
มาก
198
31
229
17.46
.001
.74
.001
(ได้รับการอบรม
(49.50)
(7.75) (57.25)
อย่างสม่าเสมอ)
น้อย
55
116
171
(ไม่ได้รับการ
(13.75) (29.00) (42.75)
อบรมอย่าง
สม่าเสมอ)
253
147
400
รวม
(63.25) (36.75) (100.0)
จากตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างได้รับการอบรมและสัมนาที่แตกต่างกับ การเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการอบรมและสัมนาที่แตกต่างกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 17.46 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ย
กว่า . 001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านการได้รับอบรมและสัมนามี
ความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Gamma ระหว่างการอบรมและสัมนามี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ ต่อการ เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ค่าสัมพันธ์
เท่ากับ .74 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรการเข้าอบรม
และสัมนามีความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ กนั จริ ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทางาน ไม่พบ ว่ามี

ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ส่วนปัจจัยค้ าจุนและ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 4 ด้าน ได้แก่
ความสัมพันธ์ กับผูบ้ งั คับบัญชา สภาพการทางาน เงินเดือนและสวัสดิการ และความมัน่ คงในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบตั ิ และความเจริ ญเติบโตในตนเอง
และอาชีพ และงานวิจยั ของ กานต์รวี จันทร์ เจือมาศ (2548) ศึกษาเรื่ องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษา : บริ ษทั อุตสาหกรรมแอคมิ จากัด ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยได้แก่
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน เงินเดือน/ผลตอบแทน ความมัน่ คงในงาน
ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน มีอิทธิพลกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในระดับปาน
กลาง รวมถึงงานวิจยั ของ สุ พาณี ไทยเจริญ( 2550) ศึกษา เรื่ องความผูกพันต่อองค์การกรณี ศึกษาโรงงานผลิตน้ า
การประปานครหลวง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ ใน
สวัสดิการที่ได้รับ และระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร ส่วนปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กบั
ระดับความผูกพันต่อองค์การเชิงบวกอยูใ่ นระดับน้อย ได้แก่ ระยะเวลาการทางานรายได้ในแต่ละเดือน และ
ระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ แต่เป็ นความสัมพันธ์เชิงลบอยูใ่ นระดับน้อยได้แก่ ระดับการศึกษา

สมมติฐานที่ 7 พนักงานที่มีความก้าวหน้าในการทางานสูง มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มี
ความก้าวหน้าในการทางานต่า
ตารางที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความก้าวหน้าในการทางานกับความพึงพอใจ ต่อการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
n =400
Chiความก้าวหน้ าใน การเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma
Sig.
Square
การทางาน
มาก
น้ อย
มาก
198
31
229
15.78
.001
.58
.001
(ได้รับการเลื่อน
(49.50)
(7.75) (57.25)
ตาแหน่ง)
น้อย
55
116
171
(ไม่ได้รับการเลื่อน (13.75) (29.00) (42.75)

ตาแหน่ง)
รวม

253
(63.25)

147
(36.75)

400
(100.0)

จากตารางที่
16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความก้าวหน้าในการทางานกับการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 15.78 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า . 001 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกับ การเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Gamma ระหว่างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
กับการเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .58 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
น้อยกว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกับ การเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ กันจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มลิวลั ย์ นันที
(2551) ศึกษาเรื่ องการรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั พบว่าพนักงานท่าอากาศ
ยานกรุ งเทพที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การในทางที่ดีระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
ในงานในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก พนักงานที่มีสถานภาพส่วน
บุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง หน่วยงานที่สงั กัด อายุงานและรายได้รวมทั้งการรับรู้
บรรยากาศองค์การในทางที่ดีและความพึงพอใจในงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างองค์การ การตัดสินใจในองค์การ การบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความพึงพอใจในงานด้าน
เพื่อนร่ วมงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่าง
กัน

สมมติฐานที่ 8 พนักงานที่มีการรับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัวสูงมีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่าพนักงานที่
ได้รับรู้ข่าวสารของสังคมรอบตัวต่า
ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกับการ เตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
n =400
Chiการเตรียมความพร้ อม
รวม
Sig. Gamma
Sig.
การรับรู้ข่าวสาร
Square
มาก
น้ อย
มาก
198
31
229
17.46
.001
.74
.001
(49.50)
(7.75) (57.25)
น้อย
55
116
171
(13.75) (29.00) (42.75)
253
147
400
รวม
(63.25) (36.75) (100.0)
จากตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างได้รับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกับ การเตรี ยมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการได้รับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกับ การเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่แตกต่างกัน ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 17.46 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ย
กว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านการได้รับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
Gamma ระหว่างการได้รับรู้ข่าวสารมี
ความสัมพันธ์กบั การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .74 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรการได้รับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ กันจริ ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กมลชนก ดลจิตร์ (2554) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริ ษทั สยามคาสท์ ไอออน
เวิร์คส์ จากัด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กของพนั
ร
กงาน บริ ษทั สยามคาสท์
ไออ้อน เวิร์คส์ จากัด ได้แก่ อายุของพนักงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน/รายได้ ความพึง
พอใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจใน

ความมัน่ คงในการทางาน ที่แตกต่างกันทาให้ผลต่อความผูกพันของบริ ษทั ต่างกัน แต่ในส่วนระดับ
การศึกษาตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไม่ทาให้ระดับความผูกพันแตกต่างกัน และงานวิจยั ของ Stone และ
Porter (1975 : 57-64) ศึกษาลักษณะงานและทัศนคติต่องานของพนักงานองค์การโทรศัพท์ทางตะวันออก
ของสหรัฐอเมริ กา พบว่า ลักษณะงานที่พนักงานปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่องานในเรื่ องอื่นๆ
เช่น ค่าจ้าง การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนโดยลักษณะของงานที่ใช้ศึกษามี 3 มิติ คือ ความหลากหลายในงาน
ความมีอิสระในงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น

4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 16 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีอายุมาก
มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่า
พนักงานที่มีอายุนอ้ ย
สมมติฐานที่ 2 พนักงานที่มีการ
ศึกษาต่า มีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่า
พนักงานที่มีการศึกษาสูง
สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่สมรส
แล้วมีการเตรี ยมความพร้อมมากกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพโสด
สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
มาเป็ นระยะเวลานานมีการเตรี ยมความ

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

9.52

.01

.86

.01

ยอมรับสมมติฐาน

15.13

.01

.18

.01

ยอมรับสมมติฐาน

9.55

.01

.42

.01

ยอมรับสมมติฐาน

13.86

.01

.64

.01

ยอมรับสมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

พร้อมมากกว่าพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
มาเป็ นระยะเวลาสั้น
สมมติฐานที่ 5 พนักงานที่มีตาแหน่ง
22.47
หน้าที่การงานทางานสูงมีการเตรี ยม
ความพร้อมมากกว่าพนักงานที่มี
ตาแหน่งหน้าที่การทางานต่า
สมมติฐานที่ 6 พนักงานที่มีการฝึ ก
17.46
อบรมและสัมนาอยูเ่ สมอมีการเตรี ยม
ความพร้อมมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้
รับการฝึ กอบรมและสัมนา
สมมติฐานที่ 7 พนักงานที่มีความก้าว
15.78
หน้าในการทางานสูงมีการเตรี ยมความ
พร้อมมากกว่าพนักงานที่มีความก้าวหน้า
ในการทางานต่า

สมมติฐานการวิจยั

ChiSquare

สมมติฐานที่ 8 พนักงานที่มีการรับรู้ข่าว 17.46
สารของสังคมรอบตัวสูงมีการเตรี ยม
ข่าวสารของสังคมรอบตัวต่า

.01

.53

.01

ยอมรับสมมติฐาน

.01

.74

.01

ยอมรับสมมติฐาน

.01

.58

.01

ยอมรับสมมติฐาน

Sig.

Gamma

.01

.74

Sig.

.01

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

