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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

นําเข้าจากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

The motivation factor for staff for group of Chemical Trading Company’s  

in Bangkok and Metropolitan Area 

พลอยปภสั รัตน์วินนัท ์1     ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

----------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศ โดยมี

วตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ (2) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองค์กรกบัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนักงานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

วิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานของกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่าย

เคมีภณัฑ์นาํเขา้จากต่างประเทศ เพศชายและหญิง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จาํนวน 400 ชุด ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, t-Test, F-Test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังานในองค ์

------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจหมาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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คําสําคัญ : แรงจูงใจ, การลาออกของพนกังาน, ความตอ้งการ, ดาํรงรักษาพนกังานให้

อยูก่บัองคก์าร, ความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน 

    ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the motivation factor for staff 

resignation for group of Chemical Trading Company’s in Bangkok and Metropolitan 

Area.  The objectives are (1) to study the differences in demographic factors that 

affect the motivation of the employee’s resignation for Chemical Trading Company 

(2) to study the relationship between the internal factors and the motivation of the 

employee’s resignation for Chemical Trading Company (3) to study the relationship 

between the external factors and the motivation of the employee’s resignation for 

Chemical Trading Company.  

This research was the quantitative research by using the questionnaires as a 

tool.  The samples were collected from employees from Chemical Trading 

Company’s group in Bangkok and Metropolitan Area both male and female around 

400 people.   

In data analysis the Computer program were used.  The research analyzed 

by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, ANOVA, t–

Test, f-Test and Multiple Regression Analysis (MRA) to analyze the relationship of 

the factors that motivated the resignation of employees. 

Keywords: motivation, employee turnover, need, retention, employee intention  

1. บทนํา  

เม่ือ 2-3 ปี ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑ์นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการ ได�เผชิญกบัป�ญหาพนกังานเปล่ียนงาน มีอตัรา

การเขา้-ออกสูงและมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีจะลาออกของพนกังานซ่ึงก็คง

เป็นปัญหาของหลายๆ บริษทัในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ป�ญหา

การเขา้-ออกของพนกังานเป�นป�ญหาท่ีมีความสําคญัอย�างยิ่งของทุกๆ บริษทั 
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เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย�เป็นทรัพยาท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีส�วนกาํหนดความสําเร็จ

หรือความล�มเหลวขององค�การด�วยสมมุติฐานท่ีว่าทรัพยากรมนุษย�ท่ีมี

คุณภาพมีจาํกดั องค�การจึงต�องมุ�ง รักษาไว�ซ่ึงพนกังานท่ีมีคุณค�า เพื่อ

ประสิทธิผลขององค�การ ในขณะเดียวกนัก็พยายามปรับปรุงการทาํงานของสมาชิก

องค�การท่ียงัดอ้ยประสิทธิภาพอยูใ่ห�ดีข้ึน เพื่อให�งานขององค�การบรรลุเป

�าหมาย การท่ีบุคคลใดก็ตามท่ีปฏิบติังานอยู่กบัองค�การมาเป็นระยะเวลาต�

อเน่ืองกนันั้นย�อมจะเป�นเคร่ืองแสดงได�อย่างหน่ึงว�าบุคคลนั้นมีทกัษะ มี

ความรู�ความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณ�ในการทาํงานมีความเข�าใจใน

แนวทางปฏิบติังานขององค�การเป�นอย�างดี ไม�เป็นภาระขององค�การท่ี

จะต�องคอยช้ีแจงหรือแนะนาํการปฏิบติังานอยู�เสมอๆ การท่ีพนักงานคิดและ

ตดัสินใจท่ีจะลาออกหรือมีความตั้งใจท่ีจะลาออกนั้น อาจมีสาเหตุจากปัจจยัสําคญัด�

านปัจจัยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตาํแหน่งงานรายไดต้่อเดือน การศึกษา สถานภาพ, 

ดา้นปัจจยัภายใน เช่น สวสัดิการ วฒันธรรมองค์กร เงินเดือน และโครงสร้างองค์กร 

รวมถึงปัจจัยด้านภายนอก เช่น การเดินทางมาทํางาน ภาพลักณฑ์องค์กร และ

เศรษฐกิจ ปัจจยัทั้งสามส่วนน้ี เป�นป�จจยัท่ีมีความสําคญั เพราะทาํให�สามารถ

อธิบายพฤติกรรมของคนในองค�การถึงความผกูพนัต่อองค�การ (organizational 

commitment), ความผกูพนัต่อองคก์าร เป�น ภาวะทางจิตใจท่ีทาํให�บุคคลมีความ

ยึดมัน่ต�อองค�การของตน ผู�ท่ีมีความผูกพนัต�อองค�การสูงย่อมตอ้งการ

ทาํงานกบัองค�การเป�นเวลานาน และมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานได�สูงกว�าผู

�ท่ีมีความผกูพนัต่อองค�การตํ่า ความผกูพนัต�อองค�การเป�นความสัมพนัธ

�ท่ีแนบแน�น และผลกัดนัให�บุคลากรเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อการสร้างสรรค�

ให�องค�การมีสภาพท่ีดีข้ึน 

จากเหตุผลท่ีกล�าวมาทาํให�คณะผู�วิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัปัจจยั

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน เพราะหากองค�การทราบถึงป�จจยัแรงจูงใจ

ท่ีทาํให�พนกังานมีความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานแล�ว องค�การก็จะสามารถหา

แนวทางการป�องกนัมิให�ต�องสูญเสียกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพไป เพราะจะทาํให�
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เสียเวลาและค่าใช�จ่ายในการสรรหา คดัเลือก และฝ�กอบรมพนกังานใหม่ เพื่อมา

ทดแทนพนกังานเดิมดว้ย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ยิ่งถา้เป็นพนกังานท่ีอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

ไปก็จะยิง่เสียงบประมาณ และตน้ทุนเร่ืองเวลามากข้ึนไปอีกดว้ย 

ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงมุ�งศึกษาความสัมพนัธ�ระหว�างปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน ซ่ึงผู�

บริหารองค�การสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านทรัพยากร

มนุษย ์เพื่อช่วยลดปัญหาการลาออกให�น�อยลง และเป็นการป้องกนัป�ญหาการ

ลาออกท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อันจะส�งผลให�องค�การสามารถรักษา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให�อยู�กบัองค�การได�ยาวนาน และจะส่งผลให

�องค�การมีความกา้วหน�า มัน่คงและประสบความสําเร็จอย�างย ัง่ยืน และไม่

หยดุย ั้ง 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจการ

ลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกองค์กรกบัแรงจูงใจในการ

ลาออกของกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑน์าํเขา้ฯ 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

   ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 (Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมุติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ตาํแหน่งงาน  

4. รายไดต่้อเดือน 

5. การศึกษา 

  

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

กลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

นาํเขา้จากต่างประเทศ 

ปัจจยัภายใน 

1. สวสัดิการ  

2. วฒันธรรมองคก์ร 

3. เงินเดือน 

4. โครงสร้างองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก 

1. เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

2. ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3. เศรษฐกิจ 
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ต ําแหน่งงาน  รายได ้

การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. ปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรมและ

โครงสร้างองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

3. ปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีประกอบไปด้วย เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง, 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังาน 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยัแบ่งตามหวัขอ้ไดด้งัต่อไป 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และ

ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. ขอบเขตประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานกลุ่มบริษทัตวัแทน

จาํหน่ายเคมีภณัฑน์าํเขา้จากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาเดือนมิถุนายน 2556 และเก็บ

แบบสอบถามแลว้เสร็จเดือนมิถุนายน 2556  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลวิจยัน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวงแผนและกาํหนดกลยุทธ์ดา้น

ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. เพื่อนําผลงานวิจยัน้ีไปเป็นข้อมูลอ้างอิง, ปรับปรุงการบริหารงานด้าน

ทรัพยากรบุคคล ในการดาํรงรักษาพนกังานของบริษทั 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 

2. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิด ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor 

theory) 
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ทฤษฎีสองป�จจยัมีช่ือเรียกหลายช่ือด�วยกนั ได�แก� Motivator – 

Maintenance Theory, DualFactor Theory, Two-Factor Theory และ Motivator-

Hygiene Theory (อา้งถึงในสมยศ, 2522) Herzberg (1975) ได�พยายามศึกษาป�

จจยัท่ีมีส่วนช�วยให�เกิดความพึงพอใจ และความไม�พึงพอใจในการทาํงาน 

โดยการสัมภาษณ�วิศวกรและนกับญัชี จาํนวน 200 คน จากบริษทัต�าง ๆ 9 แห่ง

ในเมืองพิทสเบิร�ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย เพื่อหาคาํตอบว�าประสบการณ์จากการ

ทาํงานแบบใดท่ีทาํให�บุคคลเหล�านั้นเกิดความรู�สึกท่ีมีต�อประสบการณ์แต

�ละแบบนั้น เป�นไปในทางบวกหรือลบ เม่ือได�คาํตอบมาแล�ว Herzberg 

และคณะได�นามาวิเคราะห�และจดัเรียงลาํดบั โดยแบ�งออกเป�นประสบ

การณ�◌ํหรือเหตุการณ�ท่ีทําให�เกิดเจตคติในด�สนดีและไม�ดี ซ่ึง 

Herzberg เรียกว�า ป�จจยัจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) และ ป�จจยัคํ้า

จุนอนามยั (Hygiene Factor) 

2.2 แนวคดิ ทฤษฏลีาํดับความต�องการของมนุษย� (Hierarchy Needs) 

Maslow (1954) (อ�างถึงใน กุลวดี, 2544) ได�เสนอทฤษฎีลาํดบัขั้น

ความต�องการของมนุษย�โดยตั้งสมมุติฐานความต�องการของมนุษย�ไว�ว

�า 

 1. มนุษย�มีความต�องการอย�ูเสมอและไม�มีท่ีส้ินสุด แต�

ส่ิงท่ีมนุษย�ต�องการนั้นข้ึนอยู�กบัว�า เขามีส่ิงนั้นอยู่แล�วหรือยงั ขณะท่ี

ความต�องการใดได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการอย่างอ่ืนก็เขา้มา

แทนท่ี กระบวนการน้ีไม�มีท่ีส้ินสุดและจะเร่ิมตั้งแต�เกิดจนกระทัง่ตาย 

 2. ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม�เป�

นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต�องการท่ีไม�ได�รับการตอบสนองเท

�านั้นท่ีเป�นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

 3. ความต�องการของมนุษย�มีลําดับขั้นความสําคัญ (A 

Hierarchy of Needs) กล่าวคือเม่ือความต�องการในระดบัตํ่ากว�าได�รับการ

ตอบสนองแล�ว ความต�องการในระดบัท่ีสูงกว�า จะเรียกร�องให�มีการ
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ตอบสนองทนัที (Demand Satisfaction) 

2.3 แนวคิด ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY 

แมคเกร�เกอร� (1960) (อ�างถึงในอภิสิทธ์ิ, 2539) ได�แสดงความ

คิดเห็นในบทความ The Human Side of Enterprise เพื่อสนบัสนุนแนวความคิดของ

มาสโลว�โดยให�ทศันะว�าการจูงใจเพื่อให�คนทาํงานพึงพอใจนั้นข้ึนอย�ู

กบัทศันคติของหวัหน�างาน  

 

 

2.4 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัความตั้งในลาออกจากงาน 

ความหมายของการลาออก “การลาออก” ในท่ีน้ีใช้ความหมายของ 

“Turnover”  จากการศึกษาของเซยเ์ลส และสเตราส์ (Sayles & Strauss, 1977, pp. 52-

53) ไดใ้หค้วามหมายของการลาออก หมายถึง การท่ีองคก์ารส้ินสุดการวา่จา้งพนกังาน

ซ่ึงเป็นผลให้พนักงานตอ้งออกจากองค์การไปและในขณะเดียวกนัก็จะมีการว่าจา้ง

พนกังานคนใหม่เขา้มาแทน โดยท่ีพนกังานท่ีมาทาํงานแทนนั้น อาจเป็นพนกังานใหม่

ท่ีไม่เคยทาํงานกบัองค์การน้ีมาก่อนหรืออาจเป็นพนกังานเก่าท่ีกลบัเขา้มาทาํงานกบั

องคก์ารอีกคร้ังหน่ึงก็ได ้ส่วนนกัวิชาการไทยคือ เสนาะ ติเยาว,์ สุปราณี ศรีฉตัราภิมุข 

และนิยะตา ชุณหวงษ ์ (2525, หน้า 52) แปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ “การหมุนเวียน

แรงงาน” เป็นคาํท่ีมีความหมายครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง ดงัท่ีมีผูใ้ห้นิยามไวห้ลาย

ท่านอาทิ พิกอร์, ไมเยอร์ และมาลม ์(Pigors, Myers & Malm, 1973, pp. 220) กล่าวา่ 

การหมุนเวียนแรงงาน หมายถึง การเคล่ือนไหว (Movement) ของบุคลากรในรูปแบบ

ของการเขา้และการออกในองคก์ารนอก จากน้ี การลาออกยงัเป็นตวัช้ีวดั (Indicator) 

ตัวหน่ึงในการประเมินคุณภาพของสภาพ แวดล้อมในการทํางานขององค์การ 

(Sherman, Bohlander & Chruden, 1992 อา้งถึงใน ดุจดาว มีปรีชา, 2539, หนา้ 13) 

สเตียร์ และมาวเดย ์(Steer & Mowday, 1979 อา้งถึงในจุฑารัตน์ แสงสุริยนัต,์ 

2549, หน้า 8) ไดใ้ห้ความหมายของความตั้งใจในการลาออกไวว้่าจะเป็นตวัเช่ือม

พฤติกรรมการลาออกท่ีเกิดข้ึนการลาออกจะเป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของความตั้งใจ
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จะลาออกร่วมกบัโอกาสทางเลือกของงานท่ีบุคคลมีความตั้งใจจะลาออก มีอิทธิพล 2 

ลกัษณะ คือ  

1. ทาํใหเ้กิดการลาออกโดยตรงบุคคลจะตดัสินใจลาออกโดยทนัทีแมจ้ะยงัไม่

มีทางเลือกอ่ืน 

2. เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการคน้หาโอกาส และทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ 

ทางเลือกจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนกบัลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชีพ 

และสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หากโอกาสหรือทางเลือกมีนอ้ย บุคคลอาจจะ

ไม่ลาออกจากงาน แต่จะมีพฤติกรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนแทน เพื่อลดความวิตกกงัวล และ

ความคบัขอ้งใจท่ีไม่สามารถลาออกจากองคก์ารได ้ เช่น การขาดงานการทาํงานเฉ่ือย

ช้า การติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ การใช้กลไกป้องกันตนเอง (Defense 

Mechanism) เม่ือบุคคลตั้งใจจะลาออก และมีทางเลือกก็จะเกิดพฤติกรรมการลาออก

ข้ึน 

จากความหมายขา้งตน้มีผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมาย และในการศึกษาคร้ังน้ี

สรุปไดว้่าแนวโน้มท่ีจะลาออกจากงาน หมายถึง ความคิดความรู้สึกของพนกังาน

บริษทัในความตอ้งการท่ีจะลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษทัน้ีในอนาคต 

 Mobley และคณะ (1979) กล�าวว�า ความตั้งใจท่ีจะลาออกจะแสดง

ออกมาใน 2 ลกัษณะ คือความตั้งใจท่ีจะค�นหาและความตั้งใจท่ีจะลาออก ซ่ึงความ

ตั้งใจท่ีจะค�นหาจะทาํให�เกิดพฤติกรรมการค�นหาในรูปแบบต�างๆ และจะ

เกิดข้ึนก�อนความตั้งใจท่ีจะลาออก ตลอดจนการเกิดพฤติกรรมการลาออกในขั้น

สุดท�าย 

 Mobley (1982) ได�สร�างแบบจาํลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของการ

ลาออก ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจในงานท่ีจะนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุด โดย Mobley 

ได�ตั้ งสมมุติฐานไว�ว่า ความไม�พึงพอใจจะก�อให�เกิดความคิดท่ีจะ

ลาออก ความตั้งใจท่ีจะค�นหาทางเลือกความตั้งใจท่ีจะคงอยู ่หรือลาออก และสุดท

�ายก็คือการลาออกจากองค�การจริงๆ 

งานวจัิยในประเทศ 
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กุลวดี เทศประทีป (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเฉพาะกรณี 

โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ฐิติรัตน์  ศิริเลิศ (2547)  ไดศึ้กษาถึงเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออก

จากงานและแนวโนม้การตดัสินใจลาออกจากงานในอนาคต ของผูบ้ริหารหน่วยงาน

ทรัพยากรมนุษยใ์นโรงงานอุตสาหกรรมของบริษทัขา้มชาติ ในจงัหวดัระยอง  

นิธิ เพ็งสุข (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน 

กรณีศึกษาบริษทัเซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีผลต่อการทาํงานในปัจจุบนั และ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังานโดยมี บริษทั เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดสั

ตรีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา  

ปิยอัปสร ดีประเสริฐวิทย์ (2544) ศึกษาวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัดา้นงาน 

และปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะลาออก ของพนกังานบริษทั ธุรกิจการ

โทรคมนาคม การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของ

งาน ความผกูพนัต่องาน และความพอใจในบรรยากาศขององคก์ารของพนกังาน และ

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน  

พิชญ์สิณี  เสลี่ยงรังษี (2551) ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การ

ลาออกกรณีศึกษา บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นองคก์ร 

ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาและปัจจยัด้านลกัษณะงานมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจาก

บริษทั 

ภราดี บุตรศักดิ์ศรี (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์การของพนกังานใน

กลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์าร เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการลาออกจากองคก์าร  
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ยุวนันท์ จึงเจริญ (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง สาเหตุการลาออกของพนกังาน

ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ศึกษากรณี: สังกดัสํานกังานพฒันาธนกิจ 8 

เฉพาะในเขต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2539  

วรุิฬ โสภิณพรรักษา (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานและความตั้งใจท่ีจะลาออกจากองค์การของพนกังาน บริษทั นวโลหะ

อุตสาหกรรม จาํกดั  

หัถชัย ปานสวัสดิ์ (2546) ไดศึ้กษาถึงสาเหตุของการลาออกของพนกังานร้าน

เซเวน่ อีเลฟเวน่ ในภาพรวม และจาํแนกตามคุณลกัษณะดา้นภูมิหลงัของพนกังาน  

สุทธินี กุศลศรี (2544) ศึกษาเร่ือง สาเหตุทางการบริหารท่ีมีผลต่อการลาออก

ของพนกังาน บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษา

สาเหตุทางการบริหารท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทัฯ และศึกษาแนวทางใน

การป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังานท่ีสืบเน่ืองมาจากการบริหาร

ในบริษทั  

สุทธิณีย์ แก้วเจริญ (2542) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก

จากงานของพนักงานโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ และศึกษาระดับ

ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกจากงาน ของพนกังานโรงงานในเขต

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  

อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการลาออกของ

บุคคลากร:กรณีศึกษา บริษทั ไทยเบเวอร์เรจแคน จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความตอ้งการลาออกไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เงินเดือน ปัจจยัจูงใจภายในตวั

บุคคล คือ ดา้นขวญักาํลงัใจ ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน คือ ดา้นการมีส่วนร่วม

ในกรบริหารงาน ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัแนวโน้มท่ีส่งผลต่อความตอ้งการลาออก คือ 

ดา้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ดา้นลกัษณะงาน ด้านสวสัดิการ ดา้นระเบียบ

ขอ้บงัคบั ดา้นการประเมินผลการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง ดา้นการพฒันาความรู้ในงาน 

ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบั 0.05 
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งานวจัิยต่างประเทศ 

เชอร์ร่ิงตัน (Cherrington, 1994 อ้างถึงใน อพชา ชัยมงคล, 2538) ไดอ้ธิบาย

การลาออกวา่เป็นความสัมพนัธ์ของ 2 ตวัแปร ท่ีมีความสําคญัมากคือ (1) ความไม่

พอใจในงาน (2) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ เพราะจากการศึกษาบริษทัท่ีมีระดบัการลาออก

สูงท่ีสุด พบวา่ พนกังานไม่พอใจในงานสูงสุดเช่นกนั  

ทานาโอมี (Tanaomi, 1990 อ้างถึงใน มธุรส สว่างบํารุง, 2536) ไดศึ้กษาถึง

ความพอใจในงานและความตั้งใจลาออกโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการ 

เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามซ่ึงแจกให้กบัลูกจา้งของมหาวิทยาลยั ลาเวอร์น (La 

Verne) ทุกคณะท่ีทาํงานเตม็เวลาตามลกัษณะการปกครอง และการแบ่งระดบัชั้น  

ไพรซ์ (Price, 1997) ไดส้รุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการ

ลาออก ดงัน้ี ดา้นอายุการทาํงาน พนกังานท่ีมีอายุการทาํงานในองคก์ารนานกวา่จะมี

อตัราการลาออกตํ่ากวา่พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานนอ้ยกวา่ในองคก์าร 

แม็คกลูรี, โฮเซอร์, จากร์รา, มอยย์ และวอลล์ (McGuire, Houser, Jarrar, 

Moy, & Wall, 2003) ไดท้าํการศึกษาในสถานพยาบาล พบวา่ โดยทัว่ไปแลว้การธาํรง

รักษาพนกังานเป็นแผนกลยุทธ์การพฒันาและเพื่อป้องกนัไม่ให้ขาดบุคคลากรในการ

บริการ  

ฮิตแมน และซิลวา (Hickman & Silva, 1984 cited in Warner, 1994) ได้

ศึกษาเก่ียวกับ ปัญหาการลาออกของพนักงานส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากคุณสมบติั

ส่วนตวัหรือความไม่มีประสิทธิภาพของหวัหนา้งานก็ได ้ 

ฮาร์ท (Hart, 1990 อ้างถึงใน มธุรส สว่างบํารุง, 2536) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

ผลกระทบท่ีมีต่อความไม่แน่นอน การรับรู้ และความยุติธรรมเก่ียวกบัผลประโยชน์

ของการลาออก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจะพฒันารูปแบบของขอ้กาํหนดการลาออก  

วธีิการดําเนินการวจิัย 

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ ประชากรในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พนกังานกลุ่มบริษทัตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้
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จากต่างประเทศ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี โดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 

คน ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แจก

แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลบัมาดว้ยตนเองเป็นแบบสอบถามแบบประเมิน

ค่า (Rating Scales) 10 ระดบั ตามวธีิการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอิสระ : ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตาํแหน่งงาน (4) 

รายได ้(5) การศึกษา (6) สถานภาพ, ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการ (2) วฒันธรรม

องค์กร (3) เงินเดือน (4) โครงสร้างองคก์ร, ปัจจยัภายนอก (1) การเดินทางมาทาํงาน 

(2) ภาพลกัษณ์องคก์ร (3) เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม : แรงจูงใจการลาออกของพนกังาน 

สรุปผลการวจิัย 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Cornbrach’s Alpha) มีค่าเฉล่ีย

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั = 0.848         

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลโดยจาํแนกตามเพศ 

อายุ ตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นผูห้ญิง จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ผูช้าย จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.5 มีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ตาํแหน่งงาน

ระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 

179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซ่ึงส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.3 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายใน พบว่า ปัจจยัภายใน

ด้านวฒันธรรมองค์กร เร่ืองการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสูงสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 7.76 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.588 รองลงมาคือดา้นโครงสร้างองค์กร เร่ืองมีการ

ทาํงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีค่าเฉล่ียท่ี 7.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 



827 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

1.696 และดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด เร่ืองการได้รับสวสัดิการอย่าง

เพียงพอและเป็นท่ีน่าพอใจ มีค่าเฉล่ียท่ี 6.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.047 และ 

เร่ืองมีสวสัดิการเพียงพอกบัการดาํรงชีวิตประจาํวนั มีค่าเฉล่ีย 6.40 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.221 

 ตอนที่ 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนนอก พบว่าปัจจยัดา้น

การเดินทางมาทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานสูงสุดมี

ค่าเฉล่ียท่ี 7.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.513 คือเร่ืองระยะเวลาในการเดินทาง

ทั้งไปและกลบัไม่กระทบต่อการใชชี้วิตประจาํวนั รองลงมาคือระยะเวลาการเดินทาง

ไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง

ไปทาํงานโดยมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 7.76, 7.72 และ 1.7622, 1.689 

ตามลําดับ และค่าเฉล่ียน้อยสุดคือด้านภาพลักษณ์องค์กร เร่ืองท่านคิดว่าทาํงาน

ตาํแหน่งใดก็ได้ขอเพียงได้ทาํงานกับองค์กรน้ี มีค่าเฉล่ียท่ี 7.25 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.924 และด้านเศรษฐกิจ เร่ืองผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จาก

ต่างประเทศจาํนวนมากส่งผลต่อองค์กรท่าน มีค่าเฉล่ียท่ี 7.30 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.914 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษทั

ตวัแทนจาํหน่ายเคมีภณัฑ์นาํเขา้ฯ ได้แก่ ดา้นเงินเดือน ด้านภาพลกัษณ์องค์กร และ

ดา้นเศรษฐกิจ อย่างมีนยัสําคญัทางสถติท่ีระดบั .05 ด้านสวสัดิการ ดา้นวฒันธรรม

องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง โดยปัจจยัเหล่าน้ี

สามารถบอกแนวโนม้แรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน 37.4% (R2 = .374) 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
 Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 12.892 2.150 5.996 .000   

ปัจจยัภายใน 

  ดา้นสวสัดิการ 

 

.069 

 

.053 

 

1.296 

 

.196 

 

.365 

 

2.741 

  ดา้นเงินเดือน -.079 .040 1.974 .049 .471 2.215 

  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร .076 .061 1.246 .214 .525 1.906 

  ดา้นโครงสร้างองคก์ร -.039 .063 -.618 .537 .415 2.411 

ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Tolerance VIF 



829 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ปัจจยัภายนอก 

  ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

  ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

  ดา้นเศรษฐกิจ     

 

.022 

.177 

.439 

 

.051 

.056 

.046 

 

.430 

3.161 

9.446 

 

.668 

.002 

.000 

 

.618 

.564 

.629 

 

1.619 

1.772 

1.589 

    R = 612a        R2 = .374         S.E.E. = 5.524          F = 33.039        Sig. = .000a 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ คา่นยัสาํคญั ผลลพัธ์ 

สมมุติฐานท่ี 1 

เพศ 

อาย ุ  

 

t-Test 

F-Test 

 

0.621 

0.860 

 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ตาํแหน่งงาน 

ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน 

สถานภาพ 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

t-Test 

0.113 

0.971 

0.112 

0.123 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 

ไม่ส่งผล 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมรา ไทยประเสริฐ 

(2547) พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ เงินเดือน ผลการศึกษาปัจจยัภายใน และปัจจยันอก มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การลาออกโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียท่ี 7.69 เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่าดา้นภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเดินทางมาทาํงาน ดา้น

โครงสร้างองคก์ร และดา้นวฒันธรรมองค์กร อยู่ในระดบัสูง ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าปัจจยั

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อจิตใจและเป็นอุปสรรคในการทาํงาน ซ่ึงยงัไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของพนักงานได้ทั้ งหมดเม่ือเทียบกับบริษทัอ่ืน พนักงานยงัรู้สึกว่าการให้

คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และให้ขอ้มูลแก่พนักงานยงัไม่พอเพียง และการปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะดา้นเงินเดือน 

ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลย่างมากต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนกังานในองคก์ร 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้
ค่านยัสาํคญั

ท่ีได ้
ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

สวสัดิการ MRA 0.196 ไมมี่ความสัมพนัธ์ 

เงินเดือน MRA 0.049 มีความสัมพนัธ์ 

วฒันธรรมองคก์ร MRA 0.214 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

โครงสร้างองคก์ร MRA 0.537 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

สมมติฐานท่ี 3        

การเดินทางมาทาํงาน MRA 0.668 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร MRA 0.002 มีความสัมพนัธ์ 

เศรษฐกิจ MRA 0.000 มีความสัมพนัธ์ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ด้านเ งินเดือน  ควรมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่ง ข้ึนต่อ

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว   

2. ด้านภาพลกัษณ์องค์กร ควรสร้างและส่งเสริมองคก์รให้มีความน่าเช่ือถือ เป็น

ท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับในสังคมปัจจุบนั  

3. ด้านเศรษฐกิจ ควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะ

ความสารถให ้พนกังานมีความเช่ียวชาญ เพื่อเตรียมรับกบัการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. งานวิจยัควรศึกษาถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานในระดบัผูบ้ริหาร

ของบริษทัขนาดใหญ่ รวมไปถึงพนกังานในภาครัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

2. งานวจิยัควรศึกษาถึงปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานเพิ่มเติมเพื่อให้

ครอบคลุ่มมากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปผูศึ้กษาอาจศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจยัแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานสาํหรับองคก์รขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง  

4. ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานในดา้น

อ่ืน  ๆ พร้อมทั้ งศึกษาในเชิงคุณภาพ และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ

ต่างจงัหวดั 

บรรณานุกรม 

กุลวดี เทศประทีป. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลากออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ ใน 
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 มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมบณัฑิตวทิยาลยั,  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544 
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