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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารและวัฒนธรรมในองค์กร ที่ส่งผลต่อการยอมรับในภาระ
งานพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างบุคคลากรในหน่วยงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย มีจ านวนพนักงานบัญชี จ านวน 235 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test, One-way ANOVA และ
วิเคราะห์ Regression ผลการศึกษาพบว่า (1) บุคคลากรในหน่วยงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยท่ีมี 
ระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยโดยรวม ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(2) ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย พบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ ด้านผู้รับสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านช่องทางการสื่อสาร ตามล าดับ (3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
ไทย พบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมที่เน้น
บทบาท ด้านวัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม และวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรม การยอมรับในภาระงาน พนักงานบัญชี บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีก 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the influence of organizational communication and 
culture on the acceptance of workload among accounting staff at private large retail companies in 
Thailand. The sample consisted of 2 3 5  personnel in the accounting departments of private retail 
companies in Thailand.  A questionnaire was used as a research instrument with a reliability of 0.85. The 
data were analyzed using statistics, including frequency, mean and standard deviation. The data obtained 
from the questionnaire were then analyzed. The hypotheses were tested by t-test, One-way ANOVA 
analysis and Regression Analysis. The results of this study indicated the following: (1 ) the sample with 
different job positions and average monthly income had different levels of acceptance of workload in 
terms of increasing work nature and workload with a statistical significance level of 0 .0 5 ; (2 ) the three 
organizational communication factors influencing acceptance of workload in terms of increasing work 
nature and workload with a statistical significance level of 0 .0 5 , including receiver, information, and 
communication channels, respectively; (3 )  there were organizational culture factors influencing the 
acceptance of workload in terms of increasing work nature and workload with a statistical significance 
level of 0.05, including role culture, task oriented culture, and leader culture, respectively. 
 
Keywords: Culture, Workload Acceptance, Accounting Staff, Private Retail Companies 
 

บทน า 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่(Modern Trade)จะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคภาคครัวเรือน ภาคการ

ท่องเที่ยว และโครงการลงทุนจากภาครัฐ (ศูนย์วิจัยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา , 2560)  ซึ่งการด าเนินธุรกิจค้าปลีกนับจากนี้อาจ
ต้องครอบคลุมมากกว่าการซื้อ-ขายสินค้าผา่นหน้าร้านเพียงอย่างเดียว การด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง รวมถึง
การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ก่อนคู่แข่ง สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้แบบตรงจุดถือว่าเป็นกุญแจ
ความส าเร็จ (Fast and Smart Moves) (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) ด้วยวิถีการด ารงชีวิต พฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
ได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มีกการแข่งขันทางด้านที่ท้าทายและรุนแรงขึ้นของธุรกิจค้าปลีกที่
มุ่งสู่การขยายสาขาทุกพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

ในหน่วยงานบัญชีของบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจด้านค้าปลีก เป็นหนึ่งในงานท่ีสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท างาน
ทดแทนการใช้แรงคนท างานได้ ส่งผลให้การท างานเปลี่ยนแปลงไป มีภาระงานท่ีมากขึ้นท้ังด้านลักษะงานและปริมาณงาน เช่น 
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงตัวเลข มีความละเอียด น าข้อมูลวิเคราะห์ เชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยองค์กร
น าระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP เข้ามาช่วยในการค านวนบันทึกและประมวลผลข้อมูลส่งผลให้ลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบและลดกระดาษเช่นใบเสร็จต่างๆ  ในการจัดเก็บเปลี่ยนเป็นจัดเก็บแบบอิเล็กโทรนิกส์(E-Tax) 
ปัจจุบันสามารถน าระบบสารสนเทศระบบ VPN : Virtual Private Network มาใช้เพื่อ Remote ท าระบบ Intranet ของ
บริษัทส่งผลให้สามารถท างานได้ทุกสถานที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าออฟฟิต  และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานมีการลดการ
จัดการด้านเอกสารลง การน าเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) คือ IT โรบอทส าหรับงานออฟฟิศที่ใช้การ
ผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การท างานเป็นแบบอัตโนมัติ
และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ท างานจากชุดค าสั่งที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์ทดแทนการท างานประจ าของพนักงานบัญชีได้ 
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การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานด้าน
การยอมรับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารด้านการสอนวิธีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรเปลี่ยนไปเป็น ผ่านตัวอักษร และข้อความ วีดีโอ Conference เนื่องจากสามารถท างาน Anywhere ได้โดย
ไม่ต้องประจ าที่ออฟฟิต  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ท่ีต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รูปแบบวัฒนธรรมการท างานตามบทบาท 
การตรวจสอบการวัดผลงาน การเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบความละเอียดรอบคอบ  และความกดดันเรื่องความรวดเร็ว ความ
ถูกต้อง ในการจัดส่งงบการเงิน  รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธิ น ามาวิเคราะห์ต่อสถานการณ์เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

จากวัฒนธรรมองค์กรที่น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการท างาน
รวมถึงรูปแบบการสื่อสารที่เปลีย่นแปลงไปท าให้การยอมรับในภาระงานของการเปลี่ยนแปลงวิธีท างาน  มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานของพนักงานลดลง 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับภาระงาน ด้านลักษณะ ปริมาณ ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีก

แห่งหนึ่งของประเทศไทยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการติดต่อสื่อสารของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่

ส่งผลต่อการยอมรับภาระด้าน ลักษณะ ปริมาณงาน 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทยท่ีส่งผลต่อการยอมรับภาระด้าน ลักษณะ ปริมาณงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ ต าแหน่งงานต่างกันส่งผลต่อการ

ยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย          
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย 

3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2554) ให้แนวความคิดองค์ประกอบของประชากรศาสตร์ 

หมายถึง คุณลักษณะของประชากรในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ท่ีอยู่อาศัย สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เชื้อชาติ ภาษา
และศาสนา เป็นต้น องค์ประกอบด้านเพศอายุ เป็นองค์ประกอบหรือคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของประชาการที่จัดว่ามี
ความส าคัญกว่าองค์ประกอบด้านอื่นๆ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการเกิด การตายและการย้ายถิ่นซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านขนาดองค์ประกอบและการกระจายตัวของประชากร  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร เกศินี จุฑาวิจิตร (2542) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการการสื่อสารไว้ว่า การ
สื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความเคลือ่นไหวและเป็นการกระท าอย่างต่อเนื่อง ในการส่งและรับสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
โดยผ่านสื่อต่างๆอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
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ประสิทธิผลของการสื่อสาร ปรมะ สตะเวทิน (2530) ได้อธิบายประสิทธิผลของการสื่อสาร ว่า องค์ประกอบของ
กระบวนการสื่อสาร อันได้แก่ แหล่งสาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร ว่าเป็นตัวก าหนดถึงประสิทธิภาพของการสื่อสาร กล่าวคือ 
หากองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมากในทางตรงข้าม หาก
องค์ประกอบมีประสิทธิภาพต่ า การสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลน้อยด้วย ในกระบวนการสื่อสารนั้น องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีผลต่อการสื่อสารด้วย ดังนั้น ประสิทธิผลของการสื่อสารจะมีมากที่สุดก็
ต่อเมื่อทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังกล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้รับสารทั้งต่อตนเอง ต่อสาร และต่อ
ผู้รับสารก็เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มหรือลดทอนประสิทธิผลของการสื่อสาร 

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรและความสนใจของแต่ละบุคคลโดยการ
สร้างแบบแผนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความอยากที่จะสื่อสาร หรือสร้างคุณค่าร่วมและคามเช่ือที่เป็นผลดีต่อการสื่อสาร 
นอกจากนี้ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลยังต้องกระตุ้นให้มีความเชื่อ คุณค่า เป้าหมายที่ส่งผลที่ดีต่อการสื่อสารอยู่เสมอ ความรู้
บางอย่างอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้โดยการเขียนหรืออธิบายอย่างง่ายๆ แต่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนต่อการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จของกลยุทธ์ขององค์กร 

การสื่อสารกลยุทธ์ขององค์กร Merchant (1989) กล่าวว่า การสื่อสารที่ล้มเหลวเป็นสาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความ
ด้อยประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพราะไม่มีกลยุทธ์หรือความรู้ใดๆขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดจากแหล่งก าเนิดไปยัง
บุคคลที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกลจักรส าคัญของการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เครื่องมือหรือระบบในการสื่อสารภายในองค์กรนั้นมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้คือ 1. สารและ
กระบวนการสื่อสาร  2. การสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กร 3. การสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร Rofsted; Deal and Kennedy (n.d. อ้างใน กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา
,2557) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นค่านิยม แม้ว่าองค์กรไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็เป็นสิ่ งที่ควรรับรู้ได้โดย
การสังเกตุจากพฤติกรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่ปฏิบัติมาร่วมกันในองค์กร วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ท าให้ทราบว่า ผู้ร่าวมงาน
ควรจะท าตัวอย่างไรหรือควรปฏิบัติอะไร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะและทักษะการท างาน Hackman and Oldham (n.d. อ้างใน จิตรวี มุสิกสุต
2556, หน้า 43) ได้กล่าวว่า ลักษณะงานที่ดีจะเป็นเสมือนแรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) ในการท างานของบุคคลที่
จะท าให้เข้ารู้สึกอยากท างาน และผลงานที่ดีจะเป็นเสมือนรางวัลที่ให้กับตนเองและถ้าหากผลงานออกมาไม่ได้บุคคลก็จะ
พยายามมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลงานที่ไม่พึงพอใจ เพื่อเพิ่มรางวัลให้กับตนเองจากคุณภาพผลงานที่ดี โดยงานที่แต่ละบุคคล
ปฏิบัติอยู่จะเป็นอย่าไรขึ้นอยู่กับลักษณะของการออกแบบงานว่าจะจัดหรือออกแบบงานอย่างไร เพราะการออกแบบงาน 
(Design of work) เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์กรและมีความส าคัญโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการออกแบบคุณลักษณะงานจึงเริ่มจากงานที่มีความง่ายไปหางานท่ีมีความยากดังนี้ 1. การก าหนดลักษณะของงานตาม
ความเรียบง่าย (Job Simplification) เป็นการออกแบบคุณลักษณะของงาน  โดยก าหนดมาตราฐานการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน ขอบเขตของงานมีความเฉพาะเจาะจง ไม่เน้นรายละเอียดมากนัก โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องตัดสินใจหรือวางแผนการ
ท างานใดๆทั้งสิ้น 2. การก าหนดลักษณะของงานโดยวิธีการขยายงาน (Job Enlargement) เป็นการออกแบบคุณลักษณะของ
งาน โดยมีการก าหนดขอบเขตของงานแบบกว้างๆ โดยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ ท่ีเป็นกิจกรรมของงานหลายๆ
อย่างได้ 3. การก าหนดลักษณะ โดยวิธีหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการออกแบบคุณลักษณะของงานโดยให้มีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าท่ีงาน โดยที่งานแต่ละหน้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานต่างๆ ได้โดย
การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ไปเรื่อยๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องามารถปฏิบัติงานได้ในทุกลักษณะงาน 4. การก าหนดลักษณะของ
งาน โดยวิธีการเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enrichment) เป็นการออกแบบคุณลักษณะของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใข
ที่จะท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสุขในการท างาน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ (Foster, 1973, pp.146-147) ให้ความหมายการยอมรับว่า ประชาชนได้
เรียนรู้โดยผ่านการศึกษา สามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการเรียนรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อ บุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติ เมื่อแน่ใจว่าสิ่งนั้นสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอน เขาจึงกล้าและ
ยอมรับ 

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณสมบัติของบุคคล เช่น ความรู้ ค่านิยม 
ทัศนคติ ท าให้สมาชิกของสังคมได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้การติดต่อสัมพันธ์ 
กับบุคคลต่างๆ อยู่เสมอ ความสนใจรับรู้ข่าวสารแขนงใหม่ๆ จากสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญ ยิ่งต่อการก่อให้เกิด การรับรู้ 
ความสนใจและพยายามน าไปปฏิบัติในท่ีสุด 

ความพึงพอใจในการท างาน รพีพรรณ สุพรรณพัฒน์(2555, น. 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ความรู้สึก ที่ดีความรู้สึกชอบ รัก ทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องานท่ีปฏิบัติอยู่ซึ่งท าให้บุคคลปฏิบัติงานด้วย ความรัก มีความสุข
ที่ได้ท างานและปฏิบัติงานนั้นด้วยความรับผิดชอบ และอุทิศตนทุ่มเทให้กับงานจนท าให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัย คือ พนักงานในหน่วยงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย 
จ านวน 569 คน โดยมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนข้ึนไป 
 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานในหน่วยงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึง
ของประเทศไทย โดยค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนประชากร  โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การประมาณค่าสัดส่วนประชากร โดยการก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ซึ่งสูตรในการค านวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทน
ของประชากรใช้ สูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967:580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

สูตร   n =  

 
เมื่อ   n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

N แทน ขนาดของประชากร 
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้น = 0.05 แทนค่าในสูตร 

 
ดังนี ้

n =  

 
= 234.88  
 

ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 235 ตัวอย่าง  
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ก าหนดโอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่
ละหน่วยถูกเลือก ท าให้ทราบความน่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีสามารถน าผล
ที่ได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากร
ออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยๆ หรือแบ่งเป็นช้ันภูมิก่อน โดยหน่วยประชากรในแต่ละช้ันภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน 
(homogenous) โดยแบ่งช้ันภูมิตามหน่วยงานคือ สายงานบัญชีและการเงิน ส านักบัญชีบริหารกลุ่ม ส านักบัญชีสนับสนุน 
ส านักตรวจสอบ ศูนย์การเงินกลุ่มฯ ส านักบัญชีธุรกิจค้าปลีก ส านักบัญชีธุรกิจต่างประเทศ ส านักบัญชีธุรกิจการศึกษา ส านัก 
Accounting Shared Services ด าเนินการหากลุ่มตัวอย่าง แต่ละชั้นภูมิโดยใช้วิธีการแบบก าหนดสัดส่วน (Proportionate)  

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุกๆ
หน่วยหรือทุกๆสมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กัน โดยการจับฉลากจากรายช่ือพนักงานแยกในแต่ละหน่วยงาน
ให้จนครบเท่ากับจ านวนตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิ เมื่อได้รายช่ือตามจ านวนท าการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ใน Google 
From ส่งทางอีเมล์ของบริษัทและทางไลน์กลุ่มให้ตามรายชื่อผู้จับฉลากได้ ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามเริ่มต้น วันที่ 18 
มกราคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2564 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 
1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
สื่อสารในองค์กร และตอนท่ี 3 เป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้

อธิบายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุตน อายุ
งาน  ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ รายได้  และค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการยอมรับ
ในภาระงานพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของ ประเทศไทย  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
   2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อการ

ยอมรับในภาระงานพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยจะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุตน ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงานการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้ของพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทย  
แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรบัในภาระงานท่ีต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิต ิIndependent t-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้าน อายุตน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในกองค์ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน 

   2.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรและปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ภาระงาน จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 235 คน น พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.11 มีอายุตน 31-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 45.53 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 85.96 มีต าแหน่งการปฏิบัติงาน เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 65.96 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในองค์กร 16 ปีขึ้นไป จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 28,001 – 38,000 บาท 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 

ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรกลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นกับปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านให้
ความคิดเห็นกับปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาได้แก่ 
ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04ผู้ส่งสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการวัฒนธรรมในองค์กร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการวัฒนธรรมในองค์กรกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
กับปัจจัยด้านการวัฒนธรรมในองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความ
คิดเห็นกับปัจจัยด้านการวัฒนธรรมในองค์กร ประกอบด้วย วัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมา
ได้แก่ วัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
ตามล าดับ 

การยอมรับในภาระงานด้านลักษณะและปริมาณงาน ผลการวิเคราะห์การยอมรับในภาระงาน ด้านลักษณะและ
ปริมาณงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับการยอมรับในภาระงานด้านลักษณะและปริมาณงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความคิดเห็นกับการยอมรับในภาระงานด้านลักษณะและปริมาณงาน 
ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาได้แก่ ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุตน ระดับการศึกษา ระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับ
ภาระงานในลักษณะและปรมิาณท่ีเพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม มีค่า Sig. 0.807 ซึ่งมากกว่า 0.05 น้ัน 
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศ ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานใน
ลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีอายุตนต่างกัน ส่งผลต่อการ
ยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.499 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุ ต่างกันส่งผล
ต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่
แตกต่างกัน ในด้านลักษณะงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อ
การยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.939 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษา 
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ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของ
ประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน
ต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า          
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร 
ต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม  พบว่า           
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.525 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผล
ต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม  พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกของประเทศไทย แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
ของพนักงานบญัชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย โดยรวม โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดยวิธี Stepwise 

 

ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร B S.D. Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.637 0.173  3.686 0.000* 
ข้อมูลข่าวสาร (X3) 0.346 0.074 0.370 4.671 0.000* 
ผู้รับสาร (X2) 0.282 0.069 0.290 4.088 0.000* 
ช่องทางการสื่อสาร (X4) 0.182 0.066 0.189 2.744 0.007* 
 R =0.789  Adjusted R2 =0.617 
 R2 =0.622  S.E. =0.355 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร  ข้อมูลข่าวสาร (X3) ผู้รับสาร (X2)  และ ช่อง

ทางการสื่อสาร (X4) โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 0.000 และ 0.007 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ข้อมูลข่าวสาร (X3) ผู้รับสาร (X2)  
และ ช่องทางการสื่อสาร (X4) อิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน



 9 

ด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ร้อย
ละ 61.7 (Adjusted R2 = 0.617)  
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อ  การยอม

รับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลกีของประเทศไทย โดยรวม โดยใช้
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดยวิธี Stepwise 

 

ปัจจัยด้านการวัฒนธรรมในองค์กร B S.D. Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 0.812 0.128  6.334 0.000* 
วัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม 
(X2) 

0.320 0.057 0.389 5.632 0.000* 

วัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า (X3) 0.260 0.048 0.329 5.398 0.000* 
วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) 0.187 0.053 0.204 3.521 0.001* 
 R =0.859  Adjusted R2 =0.735 
 R2 =0.738  S.E. =0.295 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร วัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม (X2) 

วัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า (X3) และวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 0.000  และ 0.001 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมในองค์กร วัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม (X2) วัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า (X3) และวัฒนธรรมที่เน้น
บทบาท (X1)  อิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้า
ปลีกของประเทศไทย โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ร้อยละ 73.5 
(Adjusted R2 = 0.735) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารและวัฒนธรรมในองค์กร ท่ีส่งผลต่อการยอมรับในภาระงานพนักงาน

บัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้   
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน 

เพศ ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. 0.807 ซึ่งมากกว่า 0.05 น้ัน คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศ ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของ
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พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้
ว่าเพศไม่มีผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของ
ประเทศไทย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศรินทร์ หงส์ทอง (2559) ที่พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระงานท่ีพนักงานต้องรับผิดชอบ 

อายุ ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.499 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุ ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่
เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในด้านลักษณะงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านอยุไม่มีผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศรินทร์ หงส์ทอง (2559) ที่พบว่า ระดับ
การศึกษา ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภาระงานที่
พนักงานต้องรับผิดชอบ   

ระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่ เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.939 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับ
ภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัที่ท าให้บุคคลมกีารยอมรับภาระงานใน
ลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เกศรินทร์ หงส์ทอง (2559) ที่พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร โดย
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับภาระงานของพนักงาน 

ระดับต าแหน่งการปฏิบัติงาน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการต าแหน่งการปฏิบัติงาน ต่างกัน
ส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
ไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งบังคับบัญชา (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
ขึ้นไป) โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.272 อาจเป็นผลมาจากลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งงานมีความแตกต่างกัน ระดับพนักงาน/
เจ้าหน้าที่เป็นงานที่มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขความถูกต้องตามปริมาณและเป็นงานกิจวัตรประจ ามีการก าหนดไว้
ชัดเจน ระดับบังคับบัญชีจะเป็นการตรวจสอบงานของระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ระดับบริหารจะเป็นการควบคุมวางแผนของ
หน่วยงานตามความรับผิดชอบ ดังนั้นต าแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่สามารถยอมรับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าต าแหน่งผู้บริหาร           
จึงท าให้มีการยอมรับภาระงานมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศรินทร์ หงส์ทอง (2559) ที่พบว่า ต าแหน่งงาน ส่งผล
ต่อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร เนื่องจากระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภาระงานของพนักงาน 

ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.525 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กร ต่างกัน
ส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ
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ไทย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยระเวลาในการท างานในองค์กรต่างกัน ไม่มีผลต่อ
การยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงอาจเป็นผลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่น คล้ายคลึงกับผลการวิจัย
ของ จุไรวรรณ บินดุเหลม (2562) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน โดยการคงอยู่ในงานหมายถึง การยอมรับสภาพของการ
ท างานในองค์กรแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพการท างาน โดยบุคลากรก็ยังคงอยู่ในงานแม้ลักษณะงานที่มีการ
ปรับเปลี่ยน โดยผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานหรืออายุงานในองค์กรนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผลการวิจัยของ วารุณี มิลินทปัญญา (2561) พบว่า 
ส าหรับปัจจัยบุคคล ด้านระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันส่งผลต่อการ
ยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,001 – 28,000 บาท มีการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 28,001 – 38,000 บาท โดยมี
ผลต่างเฉลี่ย 0.301 และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,001 – 28,000 บาท มีการยอมรับภาระงานในลักษณะและ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 38,001 – 48,000 บาท โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.234 สรุปได้ว่าผู้ที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะมีการยอมรับภาระงาน
ลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีรายได้มาก อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่ามีโอกาสในการ
เลือกงานได้น้อยกว่าผู้ที่มีรายได้สูงจึงมีความจ าเป็นในการยอมรับภาระงานแม้จะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คล้ ายคลึงกับ
ผลการวิจัยของ อรรถพล องค์ชัยวัฒนะ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ในงานของพนักงาน โดยการคงอยู่ในงานนั้น
หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานแม้ว่าสภาพการปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยผลการวิจัยพบว่าด้านรายได้และ
ผลตอบแทนของบุคลกรมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของพนักงาน  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านการ
สื่อสารในองค์กร มีความสัมพันธ์กับการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้าน
ธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย เมื่อพิจารณาค่า Sig พบว่า น้อยกว่า 0.05 ทุกด้าน หมายความว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารใน
องค์กร ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร (X3) ผู้รับสาร (X2) และ ช่องทางการสื่อสาร (X4) อิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานใน
ลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราว ต่างๆ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร จนเกิดเป็น
การเรียนรู้ความหมาย ในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกัน จนเกิดเป็นการตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนารมของทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้ง
องค์กร และบุคลากร (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541) นอกจากนี้ (เบญริสา ตันเจริญ, 2562) อธิบายว่า การสื่อสารองค์กร
นั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารงาน เป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารองค์กร และถ้าหากขาด กลยุทธ์ 
ในการสื่อสารที่ดี ก็ไม่อาจน าพาให้บุคลากรสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีไดต้ามเป้าหมาย จึงไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสื่อสารขององค์กรที่ดีจะช่วยให้บุคลากรเกิดการยอมรับภาระงานที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขององค์กร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของ
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ประเทศไทย เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่สะท้อนการรับรู้ ความรู้สึก ทัศนคติ และสภาพจิตใจของบุคคล เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะสามารถอยู่กับองค์กรได้ และสามารถ
ยอมรับในภาระงานที่มากและกดดันได้มากกว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (ทิพานันท์ ธีระปัญญา , 2557) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม (X2) มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Hayat, at al. (2019) ท่ีพบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบการท างาน
เป็นทีม มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  

ประเด็นต่อมาที่พบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า (X3) มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก วัฒนธรรมแบบเป็นผู้น า รูปแบบวัฒนธรรมที่ผู้น าจะมีกลุ่มผู้บริหารที่สามารถเป็นที่
ปรึกษา หรือเป็นผู้สนองรับหรือน าการตัดสินใจ นโยบาย แนวทาง และแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผล ความส าเร็จของทีม
บริหารเกิดจากความสามารถของผู้น าที่พัฒนาและสร้างระบบการติดต่อสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความไว้วางใจ หน่วยงานบัญชีของ
บริษัทค้าปลีกได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงาน สามารถท างานได้ทุกสถานที่ไม่จ าเป็นต้องประจ าอยู่ในออฟฟิต 
ดังนั้นบทบาทของผู้น าหรือหัวหน้างาน ในการสื่อสาร ส่งค าสั่ง รวมถึงการมอบหมายงาน ปริมาณงาน จึงมีผลต่อการยอมรับใน
ภาระงาน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ โครงสร้างองค์กรมีความครอบคลุม มีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อข่าวสารและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิ่งที่พนักงานเกิดความสามัคคี และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้น าในทางบวก จึงมี การตอบสนองใน
รูปแบบการยอมรับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้น า (สมยศ นาวีการ, 2543) 

และสุดท้ายปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานใน
ลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจาก วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท เป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นต าแหน่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้
ชัดเจนเป็นทางการ มีลักษณะที่ชอบด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างขององค์กรก าหนดไว้ชัดเจนตามล าดับขั้นทางการ
บริหารที่ลดหลั่นกันไป และมีกฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ชัดเจนภายในองค์กร ดังนั้นเมื่อมีการ
ก าหนดบทบาทและขอบเขตงานไว้อย่างชัดเจนตามต าแหน่งงานแล้ว หากบุคลากรได้รับมอบหมายภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นแต่อยู่ใน
ขอบเขตของหน้าท่ีที่ตนได้รับผิดชอบ ก็จะส่งผลให้เกิดการยอมรับภาระงาน (สมยศ นาวีการ, 2543) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารและวัฒนธรรมในองค์กร ท่ีส่งผลต่อการยอมรับในภาระงานพนักงาน

บัญชีของบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ผลการศึกษาท าให้ทราบว่า ต าแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้น

มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งบังคับบัญชา (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการแผนกข้ึนไป) และรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะมีการยอม
รับภาระงานลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีรายได้มาก ดังนั้นองค์กรจึงควรน าผลการวิจัย ไปใช้
ในการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงานกลุ่ม
ดังกล่าว เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ และยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรควรมีการจัดการด้านการสื่อสารองค์กร ที่ดี ดังนี ้

   2.1 ข้อมูลข่าวสาร (X3) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ
พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยมากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ ดังนั้นควรมุ่งเน้นในการ
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พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมากที่สุด ควรมีการสร้างข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของพนักงาน
เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
เพื่อประโยชน์ต่องาน และในส่วนข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานควรมีความเป็นจริง คือ เป็นเกณฑ์ที่ไม่สร้างความกังวล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป 

   2.2 ผู้รับสาร (X2) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยรองลงมาจากด้านข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นผู้รับสารควรพัฒนาทักษะของ
ตนเองเพื่อการฟังที่ดี รวมถึงทักษะการอ่านท่ีดี สามารถน าข้อมูลที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ต่อปฏบิัติงานได ้สามารถท าความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างรวดเร็ว ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ง่ายและดียิ่งขึ้น 
และเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้รับรู้ข้อมูลที่องค์กรได้สื่อสารมาอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

   2.3 ช่องทางการสื่อสาร (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ
พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยรองลงมาจากด้านผู้รับสาร ดังนั้นควรมีการสร้างช่องทางเพื่อให้
พนักงานสื่อสารกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก ควรมีช่องทางที่ส่งข่าวสารขององค์กรไปยังพนักงานได้อย่าง
รวดเร็ว องค์กรควรพัฒนาช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกเช่น เว็บไซต์และเว็บบอร์ดของหน่วยงาน และ
ช่องทางการสื่อสารนั้นควรให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ 

3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กร มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
บัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรควรมีการส่งเสริมปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

   3.1 วัฒนธรรมที่เน้นผลงานและท างานเป็นทีม (X2) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยมากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ 
ดังนั้นหน่วยงานควรสนับสนุนให้พัฒนาผลงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ ให้ความส าคัญและน าเอาผลกระทบ
ต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร และควรส่งเสริมการบริหารในลักษณะการท างานเป็นทีมเน้นการท างานที่มี
คุณภาพ 

   3.2 วัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น า (X3) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่
เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยเป็นล าดับถัดมาจากรูปแบบวัฒนธรรมที่เน้นผลงาน
และท างานเป็นทีม ดังนั้นวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นผู้น าก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ ท่ีองค์กรควรมีการพัฒนาวัฒนธรรมที่เน้น
ความเป็นผู้น า โดยควรให้หัวหน้างานมีการประสานงาน ก ากับดูแลเพื่อให้งานราบรื่น ผู้น าหรือหัวหน้างานมีการติดต่อสื่อสาร
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ทันเวลา และหน่วยงานควรมีมีผู้ให้ค าปรึกษา คอยช้ีแนะการท างานอย่างสม่ าเสมอเพื่อประโยชน์ให้
การปฏิบัติงาน 

   3.3 วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (X1) ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับภาระงานในลักษณะและปริมาณที่เพิ่มขึ้นของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ดังนั้น
องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับต าแหน่งในการท างานทีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ควรวางแผนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบข้อบังคับในกระบวนการท างานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้ตามบทบาท และหน่วยงานควรใช้
การประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการท างานร่วมกัน 
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