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มีผลต่อความตั้งใจลาออกของนักบัญชีในสานักงานบัญชี ที่ร้อยละ 17.8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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Abstract
This research aims to study about Engagement and factors affecting on
employee engagement in accounting firms The objective is to study the factors that
affect employee engagement in the accounting firm. Chiang Mai Province and the
level of commitment that affects the intention to resign and the performance of
accountants in the accounting firm Which helps in the planning and maintenance of
accountants that are suitable for the accounting office as a way to prevent
resignation and to strengthen the Thai accounting firm. Research methods used
research tools, including Using an accountant survey questionnaire in the accounting
firm in order to assess the level of opinions, behaviors and opportunities that are
actually in the intention of the accountant's resignation
The study indicated that Most of them have high level of opinions /
behavior. Especially the issue of professional engagement in professional identity
Contribute to the accounting staff to be proud and to accept the value of the
accounting profession as suitable for them and on the issue of good organizational
behavior, found that in most cases it is important to provide assistance. And
cooperate with the organization and when studying the employee engagement level
found that There is a high level of opinions and behavior as well. Especially the
progress in work.
According to the evaluation of opinions / opportunities, it was true that 400
accountants' willingness to resign Most of them have high level of opinion /

ง

opportunity. Especially the issues Interested in resigning if there is more work than
currently and have the idea that those who resign from work to work elsewhere tend
to be more successful than their previous jobs.
The organizational commitment factor do influence turnover intentions of
Employee in Accounting firms as well with the statistical significance of 0.05.

Keywords : Employee Engagement, Accounting firm, Evaluating Organization
Engagement
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