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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (3) 

เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีสงตอการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ 

ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางแบบรายคู

และวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด รายไดตอเดือน

อยูที่ระหวาง 15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูที่ 1-3 ป ผลจากการทดสอบสมมติฐาน

พบวาเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานแตกตาง อายุ และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานทีแ่ตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานไมแตกตางกัน เมื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ

กับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จ

ของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน สามารถอธิบายการสงผลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 

 

คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ, การคงอยูในงาน, ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน 
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ABSTRACT 
The objectives of research include 1) to study the motivation of the staff’s 

employees at Major Cineplex Group Plc. 2) to study the retentions of the staff’s employees 
at Major Cineplex Group Plc. 3) to study the motivation that effecting the retentions of the 
staff’s employees at Major Cineplex Group Plc. The sample used in this study is Major’s 
staffs that work at head office as practitioner level 354 persons. Questionnaires were used 
to collect data. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, one way ANOVA and how to analyze the multiple regression 
with the significant level at 0.05 The results are that respondents in the mostly female age is 
20-30 years old during, Bachelor's degree level, single, average monthly incomes between 
15,001-20,000 and operating periods are at 1-3 years. After testing it hypothesis, that 
factors regarding different sex, education level, status and salary resulted in different 
employees ‘retention. that factors regarding different age and working period resulted in no 
different employees ‘retention. The correlated Between the motivator factors and the 
retentions that motivation from salary, responsibility, achievement and advancement It can 
describe the impact on job retention was 66.00 percent 

 
Key Word : Motivation, Retentions, The correlated Between the motivator factors and 

the retentions 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในการทํางานธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเปนงานที่จะตองคํานึงถึงผลไดผลเสีย กําไรขาดทุน ทั้งการดําเนินงาน 

ยังเต็มไปดวยการแขงขันในทุกเร่ือง ไมวาจะดานคุณภาพของสินคาและบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ การตลาด 

รวมไปถึงการควบคุมตนทุนการผลิต และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ แตปญหาที่ตองประสบกันมาทุกยุคทุสมัย คือการ

ทํางานของคนในองคการ ซึ่งจัดเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาขององคกร ทําอยางไรจะใหทรัพยากรบุคคลเหลานั้น

ทํางานเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ทรัพยากรบุคคลถือเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนา

องคกรใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่องคกรตั้งเปาหมายไวถึงแมปจจุบันหลายองคกรชั้นนําตาง ๆ ไดมี

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานแทนแรงงาน แตทายที่สุดแลวก็ไมสามารถนํามาใชแทน

แรงงานมนุษยได 100% การที่องคกรจะสรางหรือพัฒนาบุคลากร บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองเร่ิม

ตั้งแตการจัดหาบุคลากรเขามาใหเหมาะสมกับงาน จัดใหมีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ มีสวัสดิการที่เหมาะสม 

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรแสดงศักยภาพของตนเองออกมา เชน การประกาศหรือใหรางวัลพนักงานดีเดน

ประจําเดือน กับคนที่มีความรับผิดชอบทํางานสําเร็จลุลวงไดอยางดี หรือเปนที่รักของคนอ่ืน ๆ ในองคกร เปนตน 

รวมถึงใหเกียรติและเคารพคนในองคกรทุกคน ทั้งนี้เพื่อใหพวกเขารูสึกวาองคกรมองเห็นและรับรูถึงความตั้งใจ

ทํางานของเขาและใหความสําคัญกับทุกคนอยางเทาเทียม ซ่ึงเมื่อองคกรทําใหบุคลากรภายในองคกรรูสึก 

พึงพอใจและไดรับรูถึงการถูกดูแล ใสใจ ไมวาจะดานความกาวหนาในอาชีพการงานใหกับบุคลากร อันจะสงผลให

บุคลากรมีความมุงมั่นที่จะสรางชื่อเสียง และสรางความสําเร็จใหกับองคกร เมื่อพนักงานมีความรูสึกผูกพันตอ

องคกร ก็จะสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจ และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือหนาที่ของตนจนสุดความสามารถ

ใหกับองคกร ความผูกพันตอองคกรนั้นถือไดวาเปนกุญแจสําคัญที่จะคอยชวยผูกมัดบุคลากรใหปฏิบัติงานและ

รวมงานอยูกับองคกรไปนาน ๆ จากงานวิจัยของ จามีกร กรพิทักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ ความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกรพิทักษศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผล

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรูสึกตอความสําเร็จ สวนปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอความพึงพอใจในการ 

และเนื่องดวยนโยบายดานทรัพยากรมนุษยของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนนโยบายที่สราง

แรงจูงใจและสรางความผูกพันธตอองคกรใหกับพนักงาน ซึ่งเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการคงอยูของพนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษาบุคลากรใน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน) วาแรงจูงใจจะมีผลทําใหพนักงานเกิดการคงอยูใน

งานจริงหรือไม เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจุงใจของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

3 .เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีสงตอการคงอยูในงานของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

 

คํานิยามศัพท 

 1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับกาวร

ศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอายุงาน (ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน) 

2. แรงจูงใจ หมายถึง ความรูสึกของพนักงาน ที่มีปจจัยในดานตาง ๆ มาเปนสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราให

พนักงานเกิดแรงจูงใจในการคงอยูกับองคกร 

3. การคงอยูของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) คือ การที่พนักงานเขามาทํางาน

ไดรับการตอบสนองความตองการและยังคงทํางานอยูในบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) แหงนี้เปน

ระยะเวลาอีกยาวนาน หรือโดยไมมีการคิดที่จะลาออกจากองคกร  

 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน)  

5. พนักงาน คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับ

ปฏิบัติการ 

 6. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ พนักงานของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป (มหาชน) ประจํา

สํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญ 

ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 354 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี รูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม

(Questionnaire) โดยพิจารณาจาก ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ขอมูลแรงจูงใจ และขอมูลการคงอยูในงานของ

พนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน ระดับ

การศึกษาสภานภาพสมรส  

ปจจัยสวนบุคคล 

• เพศ  

• อายุ  

• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพ 

• เงินเดือน 

  

ปจจัยแรงจูงใจ 

• ความสําเร็จของงาน 

• การไดรับการยอมรับนบัถือ 

• ลักษณะงาน 

• ความรับผิดชอบ 

• ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 

   

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยู 

ของพนักงานบริษัท เมเจอร 

ซีนิเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

• ดานบุคลากร 

• ดานภาระงาน 

• ดานองคกร 

• ดานผูบริหาร 
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สวนที่ 2 ขอมูลแรงจูงใจ ประกอบดวยดานความสําเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ             

ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน และดานเงินเดือน คาจางหรือ

คาตอบแทน  

สวนที่ 3 ขอมูลการคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนิเพล็กซ กรุป จํากัด ประกอบดวยดาน

บุคลากร ดานภาระงาน ดานองคกร และดานผูบริหาร  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนแบบสอบถามเปนลักษณะแบบปลายเปด เพื่อใหผูทําแบบสอบถามได

เสนอแนวคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใชในการประกอบในงานวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดมีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไปถึงบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญ จํานวน 354 คน 

3.2 เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญ จํานวน 354 คน  

3.3 เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนจากหนวยงานแลว จึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติตอไป 

โดยแบบสอบถามที่ไดแจกใหกลุมตัวอยาง มีอัตราในการตอบกลับรอยละ 100 

4. สถิติที่ใชในการวิจัย 

4.1 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

• คารอยละ (Percentage) 

• การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

• คาเฉลี่ย (Mean) 

• คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 รายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

• วิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนก

เปน 2 กลุม 

• วิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบคุคลโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนก

มากกวา 2 กลุม 

• วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)  

• วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

• วิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป ดวยวิธีการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วิธี Enter 
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5. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการแจกแบบสอบถาม มาประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS ตามข้ันตอนดังนี้ 

5.1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชคํานวณหาคาสถิติ ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage)  

5.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก 

ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการคงอยูในงาน โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก ความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.4 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการคงอยูในงาน เพื่อทดสอบความแตกตางดวยการ

ทดสอบคาเฉลี่ยแบบ t-test และการทดสอบความแปรปรวมทางเดียว (One Way Anova) เมื่อทดสอบแลวพบวา

มีความแตกตางเปนรายกลุม ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูอีก

คร้ังดวยสถิติ LSD (Least Significant Difference) 

5.5 วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน เพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) วิธี Enter  

เพื่ออธิบายการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอการคงอยูในงาน 

 

ผลการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบวา พนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน ในสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู

ระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ระหวาง 15,001-

20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูที่ 1-3 ป  

2. ผลจากการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) พบวาระดับแรงจูงใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 โดยมีแรงจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีแรงจูงใจมากที่สุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.89 รองลงมาเปนดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทนดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 ดาน

ความสําเร็จของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ดานลักษณะงานและดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 และมีแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ เปนแรงจูงใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ตามลําดับ  

3. ผลจากการวิเคราะห การคงอยูในงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ บริษัท 

เมเจอร ซีนี เพล็กซ  กรุป จํา กัด (มหาชน) พบวาระดับการคงอยู ในงาน โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 โดยมีการคงอยูในงานดานบุคลากร มีระดับการคงอยูในงานมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 

รองลงมาเปนดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ดานภาระงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีการคงอยูในงาน 

ดานองคกรนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ 
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4. จากการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และเงินเดือนที่แตกตางกันสงผลตอ

การคงอยูในงานแตกตาง อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันสงผลตอการคงอยูในงานไมแตกตางกัน  

5. เมื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือ

คาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงานและสามารถ

อธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มีอทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 

ตารางที่ 1 วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุระหวางปจจยัแรงจูงใจกับปจจัยการคงอยูในงาน  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางที่ 1 โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.891 ซึ่งอยูระหวาง 

1.5 – 2.5 จึงสรุปวาตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง จากการ

วิเคราะหของปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงาน ดานรวม พบวา ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน มีอิทธิพลตอ

การคงอยูในงาน ตามระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยแรงจูงใจทุกดานที่นํามาวิเคราะหสามารถ

อธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 

 Y�รวม = 0.579+0.057 (ความสําเร็จของงาน) +0.187* (การไดรับการยอมรับนับถือ) -0.045 (ลักษณะงาน) 

+0.219* (ความรับผิดชอบ) +0.135* (ความกาวหนาในตําแหนงงาน) +0.322* (เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน) 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานดานการไดรับการยอมรับนับถือ = 0.187 หมายความวา หากจํานวนการ

ไดรับการยอมรับนับถือเพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.187 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ = 0.219 หมายความวา หากจํานวนความรับผิดชอบ 

เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.219 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยู B SE Beta t sig 

คาคงที่ 0.579 0.142 
 

4.087 0.000 

ปจจัยแรงจูงใจ 
     

ความสําเร็จของงาน 0.057 0.042 0.062 1.372 0.171 

การไดรับการยอมรับนับถือ 0.187 0.047 0.208 3.969 0.003* 

ลักษณะงาน -0.045 0.043 -0.051 -1.044 0.297 

ความรับผิดชอบ 0.219 0.054 0.223 4.065 0.001* 

ความกาวหนาในตําแหนงงาน 0.135 0.056 0.142 2.414 0.016* 

เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน 0.322 0.052 0.332 6.202 0.000* 

R=0.816, R2=0.665, F-test = 130.557, Durbin-Watson = 1.891, Adjusted R2= 0.660, Sig = 

0.000* 
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คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน = 0.135 หมายความวา หากจํานวความกาวหนา 

ในตําแหนงงาน เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)          

จะเพิ่มข้ึน 0.135 

คา b ของปจจัยแรงจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน = 0.322 หมายความวา หากจํานวน

เงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน เพิ่มข้ึน 1 หนวย การคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.322 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหผลขอมูลในงานวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)” โดยกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน พบวาในสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุอยูระหวางชวง 20-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ระหวาง 

15,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูที่ 1-3 ป สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับปฏิบัติการ 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) พบวา ระดับแรงจูงใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 

และ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.38 โดยมีแรงจูงใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีแรงจูงใจมากที่สุด            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 รองลงมาเปนดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทนดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 ดาน

ความสําเร็จของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ดานลักษณะงานและดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 และมีแรงจูงใจดานความรับผิดชอบ เปนแรงจูงใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ตามลําดับ            

ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ปฐมวงศ สีหาเสนา (2557) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลตาบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก โดย ดานลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิมีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดบั

แรก รองลงมา คือ ดาน ความสัมพันธกับผูรวมงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความสําเร็จในการทํางาน      

มีแรงจูงใจอยู ในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู ในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธ                    

กับผูบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับ มากที่สุด ดานการ

ปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานการ

ไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยู สวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสภาพการทํางาน 

มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความกาวหนา          

มีแรงจูงใจ อยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานโอกาสที่ได รับ 

ความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับสุดทายดานเงินเดือน มีแรงจูงใจอยู

ในระดับมาก 
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2. การคงอยูในงาน ของพนักงาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประจําสํานักงานใหญ 

ระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 เมื่อพิจารณารายดานของการคงอยูในงาน

แลวพบวา มีการคงอยูในงาน ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ดาน โดยมีการคงอยูในงาน ดานบุคลากร มากที่สุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.41 รองลงมาเปน ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ดานภาระงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีการคง

อยูในงาน ดานองคกร นอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชัยวัฒน ตันติภาส

วศิน (2548) กลาววา มิติ 5 ดาน ซึ่งเปนปจจัยหรือองคประกอบที่มีผลตอทัศนคติที่ดีในงาน โดยคนสวนใหญจะมี

ความรูสึกตอบสนอง ตอทัศนคติตอองคกร ดังนี้ (1) ดานคาตอบแทน (2) ดานโอกาสในการกาวหนา (3) ดาน

ลักษณะงาน (4) ดานการนิเทศงาน และ (5) ดานเพื่อนรวมงาน ซึ่ง 5 องคประกอบนี้ นับวาครอบคลุมกับการ 

นํามาใชศึกษาในองคกรที่ตองการดําเนินงานตาง ๆ โดยอาศัยปจจัยทั้ง 5 ดานนี้มาเก่ียวของในการ บริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเพื่อรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรและคงอยูกับองคกรไปจน เกษียณอายุ 

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับการคงอยูในงาน พบวา ปจจัยจูงใจดานเงินเดือน 

คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาในตําแหนง

งาน สามารถอธิบายปจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานไดรอยละ 66.00 โดยอธิบายไดวาเมื่อปจจัย

แรงจูงใจดานเงินเดือน คาจางหรือคาตอบแทน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือและดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน เพิ่มข้ึนแนวโนมการคงอยูในงานของพนักงานบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

(มหาชน) ก็จะมีโอกาสเพิ่มข้ึน เนื่องดวยพนักงานไดมองเห็นความสําคัญของปจจัยแรงจูงใจดังกลาววาเปนแรงจูงใจ

ที่ทําใหตัวพนักงานเองรูสึกมีความผูกพันธ ทําใหพนักงานรูสึกอยากทํางานและอยูในองคกรเปนระยะเวลานาน ซึ่ง

สอดคลองกับ จามีกร กรพิทักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงเรียนกรพิทักษศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน คือ ความรูสึกตอความสําเร็จ สวนปจจัยคํ้าจุนที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ สภาพการ

ทํางาน การมีรายไดและสวัสดิการ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และนโยบายและการบริหาร 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงานบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาในการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน และดานลักษณะงาน ไมมี

ความสัมพันธกับการคงอยูในงาน ดังนั้น ผูบริหารในองคกรรวมไปถึงฝายทรัพยากรมนุษยควรมีการวางแผนกลยุทธ

ในเร่ืองของวิธีการสรางแรงจูงใจในการทํางานและมองเห็นเปาหมายในการทํางานของพนักงาน การใหมีสวนรวมกัน

ในการมองเห็นความสําคัญของงาน โดยมีการนําความรูและศักยภาพที่มีมาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

และเกิดความประสบความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. จากผลการศึกษาในการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจ ดานความสําเร็จของงานและดานลักษณะงาน ไมมี

ความสัมพันธกับการคงอยูในงาน ดังนั้น ผูบริหารในองคกรรวมไปถึงฝายทรัพยากรมนุษยควรมีการวางแผนกลยุทธ

ในเร่ืองของวิธีการสรางแรงจูงใจในการทํางานและมองเห็นเปาหมายในการทํางานของพนักงาน การใหมีสวนรวมกัน
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ในการมองเห็นความสําคัญของงาน โดยมีการนําความรูและศักยภาพที่มีมาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

และเกิดความประสบความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

3. จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคงอยูในงาน ทั้ง 4 ดาน ผูวิจัยพบวา การคง

อยูในงานดานองคกร มีระดับการคงอยูที่นอยที่สุด ดังนั้นทีมผูบริหารในองคกร ควรวางแผนและวิธีการใชกลยุทธ 

เพื่อใหพนักงานในองคกร มองเห็นถึงความสําคัญขององคกร มองเห็นถึงเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร รวม

ไปถึงการกําหนดนโยบายตาง ๆ ในองคกร ควรสรางแรงจูงใจใหพนักงานไดมองเห็นประโยชนขององคกรเปนสิ่ง

สําคัญในการทํางาน เมื่อพนักงานทุกคนไดมองเห็นถึงความสําคัญและเปาหมายขององคกรเปนหลักแลว จะทําให

องคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว รวมไปถึงยังสามารถมีโอกาสที่จะขับเคลื่อน

ตัวไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคงขององคกรในอนาคตอีกดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

 1. สําหรับการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้จํากัดกลุมตัวอยางเฉพาะพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ ระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้นควรมีการใชหรือกระจายไปยังกลุม

ตัวอยางอ่ืน เชนระดับตําแหนงงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน หรือองคกรอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยที่แตกตาง และ

สมบูรณข้ึน 

 2. ควรมีการวิธีใชการเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนประกอบเพิ่มเติมดวย เชนการสัมภาษณรายบุคคล เพื่อนําขอมูล

ที่ไดมาใชในการพัฒนาองคกรและพนักงาน ตอไป  
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