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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจําหน่ ายเคมีภัณฑ์
นําเข้ าจากต่ างประเทศ ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
The motivation factor for staff for group of Chemical Trading Company’s
in Bangkok and Metropolitan Area
พลอยปภัส รัตน์วินนั ท์ 1 ดร.กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
----------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาถึงปั จจัยแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ มี ต่ อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าฯ (2)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานกลุ่ มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายเคมี ภณ
ั ฑ์นาํ เข้า ฯ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งปั จจัย ภายนอกองค์กรกับ แรงจูงใจในการลาออกของพนัก งานกลุ่ มบริ ษ ทั
ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่าย
เคมี ภณ
ั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ เพศชายและหญิง ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จํา นวน 400 ชุ ด ในการวิเ คราะห์ ป ระมวลผลข้อ มู ล ได้ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สํา เร็ จรู ป ผูว้ ิจยั ทํา การวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา ประกอบด้วย ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA, t-Test, F-Test และ Multiple Regression
Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานในองค์
------------------------------------------1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจหมาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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อยูก่ บั องค์การ, ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน
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
เมื่อ 2-3 ปี ที่ ผ่านมากลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นธุ รกิจบริ การ ได�เผชิ ญกับป�ญหาพนักงานเปลี่ยนงาน มีอตั รา
การเข้า-ออกสู งและมีหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะลาออกของพนักงานซึ่ งก็คง
เป็ นปั ญหาของหลายๆ บริ ษทั ในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน ป�ญหา
การเข้า-ออกของพนักงานเป�นป�ญหาที่มีความสําคัญอย�างยิ่งของทุกๆ บริ ษทั
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เนื่ องจากทรัพยากรมนุ ษย�เป็ นทรั พยาที่สําคัญที่สุดที่มีส�วนกําหนดความสําเร็ จ
หรื อความล�มเหลวขององค�การด�วยสมมุติฐานที่ว่าทรัพยากรมนุ ษย�ที่ มี
คุ ณภาพมีจาํ กัด องค�การจึงต�องมุ�ง รั กษาไว�ซึ่ งพนักงานที่มีคุณค�า เพื่อ
ประสิ ทธิ ผลขององค�การ ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุ งการทํางานของสมาชิก
องค�การที่ยงั ด้อยประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ ห�ดีข้ ึน เพื่อให�งานขององค�การบรรลุเป
�าหมาย การที่บุคคลใดก็ ตามที่ปฏิ บตั ิง านอยู่กบั องค�การมาเป็ นระยะเวลาต�
อเนื่ องกันนั้นย�อมจะเป�นเครื่ องแสดงได�อย่างหนึ่ งว�าบุคคลนั้นมีทกั ษะ มี
ความรู � ความเชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ�ในการทํา งานมี ค วามเข�าใจใน
แนวทางปฏิบตั ิงานขององค�การเป�นอย�างดี ไม�เป็ นภาระขององค�การที่
จะต�องคอยชี้ แจงหรื อแนะนําการปฏิ บตั ิงานอยู�เสมอๆ การที่พนักงานคิดและ
ตัดสิ นใจที่จะลาออกหรื อมีความตั้งใจที่จะลาออกนั้น อาจมีสาเหตุจากปั จจัยสําคัญด�
านปั จจั ยั ส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตําแหน่งงานรายได้ต่อเดือน การศึกษา สถานภาพ,
ด้านปั จจัยภายใน เช่น สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน และโครงสร้างองค์กร
รวมถึ ง ปั จ จัย ด้า นภายนอก เช่ น การเดิ น ทางมาทํา งาน ภาพลัก ณฑ์ อ งค์ก ร และ
เศรษฐกิจ ปัจจัยทั้งสามส่ วนนี้ เป�นป�จจัยที่มีความสําคัญ เพราะทําให�สามารถ
อธิ บายพฤติกรรมของคนในองค�การถึงความผูกพันต่อองค�การ (organizational
commitment), ความผูกพันต่อองค์การ เป�น ภาวะทางจิตใจที่ทาํ ให�บุคคลมีความ
ยึดมัน่ ต�อองค�การของตน ผู�ที่มีความผูกพันต�อองค�การสู งย่อมต้องการ
ทํางานกับองค�การเป�นเวลานาน และมีแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานได�สู งกว�าผู
�ที่มีความผูกพันต่อองค�การตํ่า ความผูกพันต�อองค�การเป�นความสัมพันธ
�ที่แนบแน�น และผลักดันให�บุคลากรเต็มใจอุทิศตนเองเพื่อการสร้างสรรค�
ให�องค�การมีสภาพที่ดีข้ ึน
จากเหตุ ผลที่ ก ล�าวมาทําให�คณะผู�วิจยั มีค วามสนใจเกี่ ย วกับ ปั จจัย
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน เพราะหากองค�การทราบถึงป�จจัยแรงจูงใจ
ที่ทาํ ให�พนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานแล�ว องค�การก็จะสามารถหา
แนวทางการป�องกันมิให�ต�องสู ญเสี ยกําลังคนที่มีคุณภาพไป เพราะจะทําให�
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เสี ยเวลาและค่าใช�จ่ายในการสรรหา คัดเลือก และฝ�กอบรมพนักงานใหม่ เพื่อมา
ทดแทนพนักงานเดิมด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยิ่งถ้าเป็ นพนักงานที่อยูใ่ นตําแหน่งที่สูงขึ้น
ไปก็จะยิง่ เสี ยงบประมาณ และต้นทุนเรื่ องเวลามากขึ้นไปอีกด้วย
ดังนั้นการวิจยั นี้ จึงมุ�งศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างปั จจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่ งผู�
บริ หารองค�การสามารถนํา ผลการวิจยั นี้ ไ ปใช้ใ นการวางกลยุท ธ์ด้า นทรัพ ยากร
มนุษย์ เพื่อช่วยลดปั ญหาการลาออกให�น�อยลง และเป็ นการป้ องกันป�ญหาการ
ลาออกที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต อัน จะส�งผลให�องค�การสามารถรั ก ษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให�อยู�กับองค�การได�ยาวนาน และจะส่ งผลให
�องค�การมีความก้าวหน�า มัน่ คงและประสบความสําเร็ จอย�างยัง่ ยืน และไม่
หยุดยั้ง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต่ า งทางด้า นปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ต่อ แรงจูง ใจการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ภายในองค์ก รกับ แรงจู ง ใจการ
ลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการ
ลาออกของกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าฯ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ตําแหน่งงาน
รายได้ต่อเดือน
การศึกษา

ปัจจัยภายใน
1. สวัสดิการ
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. เงินเดือน
4. โครงสร้างองค์กร

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณั ฑ์
นําเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจัยภายนอก
1. เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
3. เศรษฐกิจ
สมมุติฐานการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบไปด้ว ย เพศ อายุ ตํา แหน่ ง งาน รายได้
การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. ปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน วัฒนธรรมและ
โครงสร้างองค์กร มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
3. ปั จ จัย ภายนอกองค์ ก รที่ ป ระกอบไปด้ว ย เวลาที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง,
ภาพลักษณ์ ขององค์กร และเศรษฐกิ จ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงาน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั แบ่งตามหัวข้อได้ดงั ต่อไป
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก และ
ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. ขอบเขตประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนัก งานกลุ่ ม บริ ษ ทั ตัวแทน
จําหน่ายเคมีภณั ฑ์นาํ เข้าจากต่างประเทศ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเท่านั้น
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการศึกษาเดือนมิถุนายน 2556 และเก็บ
แบบสอบถามแล้วเสร็ จเดือนมิถุนายน 2556
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลวิจยั นี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการวงแผนและกําหนดกลยุทธ์ดา้ น
ทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่ อนํา ผลงานวิจยั นี้ ไ ปเป็ นข้อมูล อ้า งอิ ง , ปรั บ ปรุ ง การบริ หารงานด้า น
ทรัพยากรบุคคล ในการดํารงรักษาพนักงานของบริ ษทั
3. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาทํางานวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิด ทฤษฏีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor
theory)
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ทฤษฎี สองป�จจัยมี ชื่อเรี ยกหลายชื่ อด�วยกัน ได�แก� Motivator –
Maintenance Theory, DualFactor Theory, Two-Factor Theory และ MotivatorHygiene Theory (อ้างถึงในสมยศ, 2522) Herzberg (1975) ได�พยายามศึกษาป�
จจัยที่มีส่วนช�วยให�เกิ ดความพึงพอใจ และความไม�พึงพอใจในการทํางาน
โดยการสัมภาษณ�วิศวกรและนักบัญชี จํานวน 200 คน จากบริ ษทั ต�าง ๆ 9 แห่ ง
ในเมืองพิทสเบิร�ก มลรัฐเพนซิ ลวาเนี ย เพื่อหาคําตอบว�าประสบการณ์จากการ
ทํางานแบบใดที่ทาํ ให�บุคคลเหล�านั้นเกิดความรู �สึ กที่มีต�อประสบการณ์แต
�ละแบบนั้น เป�นไปในทางบวกหรื อลบ เมื่ อได�คํา ตอบมาแล�ว Herzberg
และคณะได�นามาวิเคราะห�และจัดเรี ยงลําดับ โดยแบ�งออกเป�นประสบ
การณ�◌ํ ห รื อเหตุ ก ารณ�ที่ ท ํา ให�เกิ ด เจตคติ ใ นด�สนดี แ ละไม�ดี ซึ่ ง
Herzberg เรี ยกว�า ป�จจัยจูงใจหรื อแรงจูงใจ (Motivator Factor) และ ป�จจัยคํ้า
จุนอนามัย (Hygiene Factor)
2.2 แนวคิด ทฤษฏีลาํ ดับความต�องการของมนุษย� (Hierarchy Needs)
Maslow (1954) (อ�างถึ งใน กุลวดี , 2544) ได�เสนอทฤษฎีลาํ ดับขั้น
ความต�องการของมนุ ษย�โดยตั้งสมมุติฐานความต�องการของมนุษย�ไว�ว
�า
1. มนุ ษย�มีความต�องการอยู�เสมอและไม�มีที่สิ้นสุ ด แต�
สิ่ งที่ มนุ ษย�ต�องการนั้นขึ้ นอยู�กับว�า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล�วหรื อยัง ขณะที่
ความต�องการใดได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการอย่างอื่นก็เข้ามา
แทนที่ กระบวนการนี้ไม�มีที่สิ้นสุ ดและจะเริ่ มตั้งแต�เกิดจนกระทัง่ ตาย
2. ความต�องการที่ได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม�เป�
นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต�องการที่ไม�ได�รับการตอบสนองเท
�านั้นที่เป�นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต�องการของมนุ ษ ย�มี ล ํา ดับ ขั้น ความสํ า คัญ (A
Hierarchy of Needs) กล่าวคือเมื่อความต�องการในระดับตํ่ากว�าได�รับการ
ตอบสนองแล�ว ความต�องการในระดับที่ สูงกว�า จะเรี ยกร�องให�มี การ
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ตอบสนองทันที (Demand Satisfaction)
2.3 แนวคิด ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
แมคเกร�เกอร� (1960) (อ�างถึงในอภิสิทธิ์ , 2539) ได�แสดงความ
คิดเห็นในบทความ The Human Side of Enterprise เพื่อสนับสนุนแนวความคิดของ
มาสโลว�โดยให�ทัศนะว�าการจูงใจเพื่อให�คนทํางานพึงพอใจนั้นขึ้นอยู�
กับทัศนคติของหัวหน�างาน

2.4 แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับความตั้งในลาออกจากงาน
ความหมายของการลาออก “การลาออก” ในที่ น้ ี ใช้ค วามหมายของ
“Turnover” จากการศึกษาของเซย์เลส และสเตราส์ (Sayles & Strauss, 1977, pp. 5253) ได้ให้ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่องค์การสิ้ นสุ ดการว่าจ้างพนักงาน
ซึ่ งเป็ นผลให้พนักงานต้องออกจากองค์การไปและในขณะเดียวกันก็จะมีการว่าจ้าง
พนักงานคนใหม่เข้ามาแทน โดยที่พนักงานที่มาทํางานแทนนั้น อาจเป็ นพนักงานใหม่
ที่ไม่เคยทํางานกับองค์การนี้ มาก่อนหรื ออาจเป็ นพนักงานเก่าที่กลับเข้ามาทํางานกับ
องค์การอีกครั้งหนึ่ งก็ได้ ส่ วนนักวิชาการไทยคือ เสนาะ ติเยาว์, สุ ปราณี ศรี ฉตั ราภิมุข
และนิ ยะตา ชุณหวงษ์ (2525, หน้า 52) แปลเป็ นภาษาไทยได้วา่ “การหมุนเวียน
แรงงาน” เป็ นคําที่มีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ดังที่มีผใู ้ ห้นิยามไว้หลาย
ท่านอาทิ พิกอร์ , ไมเยอร์ และมาลม์ (Pigors, Myers & Malm, 1973, pp. 220) กล่าว่า
การหมุนเวียนแรงงาน หมายถึง การเคลื่อนไหว (Movement) ของบุคลากรในรู ปแบบ
ของการเข้าและการออกในองค์การนอก จากนี้ การลาออกยังเป็ นตัวชี้ วดั (Indicator)
ตัว หนึ่ งในการประเมิ น คุ ณ ภาพของสภาพ แวดล้อ มในการทํา งานขององค์ก าร
(Sherman, Bohlander & Chruden, 1992 อ้างถึงใน ดุจดาว มีปรี ชา, 2539, หน้า 13)
สเตียร์ และมาวเดย์ (Steer & Mowday, 1979 อ้างถึงในจุฑารัตน์ แสงสุ ริยนั ต์,
2549, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความตั้งใจในการลาออกไว้ว่าจะเป็ นตัวเชื่ อม
พฤติกรรมการลาออกที่เกิดขึ้นการลาออกจะเป็ นพฤติกรรมขั้นสุ ดท้ายของความตั้งใจ
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จะลาออกร่ วมกับโอกาสทางเลือกของงานที่บุคคลมีความตั้งใจจะลาออก มีอิทธิ พล 2
ลักษณะ คือ
1. ทําให้เกิดการลาออกโดยตรงบุคคลจะตัดสิ นใจลาออกโดยทันทีแม้จะยังไม่
มีทางเลือกอื่น
2. เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการค้นหาโอกาส และทางเลือกที่เป็ นไปได้
ทางเลือกจะมีมากหรื อน้อยขึ้นกับลักษณะส่ วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชี พ
และสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หากโอกาสหรื อทางเลือกมีนอ้ ย บุคคลอาจจะ
ไม่ลาออกจากงาน แต่จะมีพฤติกรรมอื่นๆ เกิดขึ้นแทน เพื่อลดความวิตกกังวล และ
ความคับข้องใจที่ไม่สามารถลาออกจากองค์การได้ เช่น การขาดงานการทํางานเฉื่ อย
ช้า การติ ดยาเสพติ ดหรื อแอลกอฮอล์ การใช้ก ลไกป้ องกันตนเอง (Defense
Mechanism) เมื่อบุคคลตั้งใจจะลาออก และมีทางเลือกก็จะเกิดพฤติกรรมการลาออก
ขึ้น
จากความหมายข้างต้นมีผใู ้ ห้ความหมายไว้มากมาย และในการศึกษาครั้งนี้
สรุ ปได้ว่าแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน หมายถึง ความคิดความรู้สึกของพนักงาน
บริ ษทั ในความต้องการที่จะลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั นี้ในอนาคต
Mobley และคณะ (1979) กล�าวว�า ความตั้งใจที่จะลาออกจะแสดง
ออกมาใน 2 ลักษณะ คือความตั้งใจที่จะค�นหาและความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่ งความ
ตั้งใจที่จะค�นหาจะทําให�เกิดพฤติกรรมการค�นหาในรู ปแบบต�างๆ และจะ
เกิ ดขึ้ นก�อนความตั้งใจที่ จะลาออก ตลอดจนการเกิ ดพฤติกรรมการลาออกในขั้น
สุ ดท�าย
Mobley (1982) ได�สร�างแบบจําลองที่อธิ บายถึงกระบวนการของการ
ลาออก ที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจในงานที่จะนําไปสู่ การลาออกในที่สุด โดย Mobley
ได�ตั้ง สมมุ ติ ฐ านไว�ว่า ความไม�พึ ง พอใจจะก�อให�เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะ
ลาออก ความตั้งใจที่จะค�นหาทางเลือกความตั้งใจที่จะคงอยู่ หรื อลาออก และสุ ดท
�ายก็คือการลาออกจากองค�การจริ งๆ
งานวิจัยในประเทศ
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กุลวดี เทศประทีป (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ฐิ ติรัตน์ ศิริเลิศ (2547) ได้ศึกษาถึงเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลาออก
จากงานและแนวโน้มการตัดสิ นใจลาออกจากงานในอนาคต ของผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมของบริ ษทั ข้ามชาติ ในจังหวัดระยอง
นิธิ เพ็งสุ ข (2544) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน
กรณี ศึ ก ษาบริ ษ ทั เซอร์ คิ ท อี เลคโทรนิ คส์ อินดัส ตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีผลต่อการทํางานในปั จจุบนั และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานโดยมี บริ ษทั เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัส
ตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นกรณี ศึกษา
ปิ ยอัปสร ดีประเสริ ฐวิทย์ (2544) ศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของปั จจัยด้านงาน
และปั จจัยด้านองค์การที่มีต่อความตั้งใจที่จะลาออก ของพนักงานบริ ษทั ธุ รกิจการ
โทรคมนาคม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ คุณลักษณะของ
งาน ความผูกพันต่องาน และความพอใจในบรรยากาศขององค์การของพนักงาน และ
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านงาน
พิชญ์ สิณี เสลี่ยงรั งษี (2551) ทําการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการ
ลาออกกรณี ศึกษา บริ ษทั เพาเวอร์ บาย จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านองค์กร
ปั จจัยด้านผูบ้ งั คับบัญชาและปั จจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกจาก
บริ ษทั
ภราดี บุตรศักดิ์ศรี (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน
บุคคลความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การของพนักงานใน
กลุ่มธุ รกิจบริ ษทั เงินทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การ เพื่อเป็ นแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการลาออกจากองค์การ
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ยุวนันท์ จึงเจริ ญ (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง สาเหตุการลาออกของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) ศึกษากรณี : สังกัดสํานักงานพัฒนาธนกิจ 8
เฉพาะในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2538-2539
วิรุฬ โสภิณพรรักษา (2546) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานและความตั้งใจที่ จะลาออกจากองค์การของพนักงาน บริ ษทั นวโลหะ
อุตสาหกรรม จํากัด
หัถชั ย ปานสวัสดิ์ (2546) ได้ศึกษาถึงสาเหตุของการลาออกของพนักงานร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น ในภาพรวม และจําแนกตามคุณลักษณะด้านภูมิหลังของพนักงาน
สุ ทธินี กุศลศรี (2544) ศึกษาเรื่ อง สาเหตุทางการบริ หารที่มีผลต่อการลาออก
ของพนักงาน บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์คือ ศึกษา
สาเหตุทางการบริ หารที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริ ษทั ฯ และศึกษาแนวทางใน
การป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหาการลาออกของพนักงานที่สืบเนื่องมาจากการบริ หาร
ในบริ ษทั
สุ ทธิณีย์ แก้ วเจริ ญ (2542) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออก
จากงานของพนัก งานโรงงานในเขตอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ และศึ ก ษาระดับ
ความสําคัญของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการลาออกจากงาน ของพนักงานโรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อมรา ไทยประเสริฐ (2547) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการลาออกของ
บุคคลากร:กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยเบเวอร์ เรจแคน จํากัด ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มี
ผลต่อความต้องการลาออกได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคล คือ เงินเดือน ปั จจัยจูงใจภายในตัว
บุคคล คือ ด้านขวัญกําลังใจ ปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน คือ ด้านการมีส่วนร่ วม
ในกรบริ หารงาน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และปั จจัยแนวโน้มที่ส่งผลต่อความต้องการลาออก คือ
ด้านเงิ นเดื อน และค่าตอบแทนอื่น ด้านลักษณะงาน ด้านสวัสดิการ ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ ด้านการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง ด้านการพัฒนาความรู้ในงาน
ด้านความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ 0.05
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เชอร์ ริ่งตัน (Cherrington, 1994 อ้ างถึงใน อพชา ชั ยมงคล, 2538) ได้อธิ บาย
การลาออกว่าเป็ นความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร ที่มีความสําคัญมากคือ (1) ความไม่
พอใจในงาน (2) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เพราะจากการศึกษาบริ ษทั ที่มีระดับการลาออก
สู งที่สุด พบว่า พนักงานไม่พอใจในงานสู งสุ ดเช่นกัน
ทานาโอมี (Tanaomi, 1990 อ้ างถึงใน มธุรส สว่ างบํารุ ง, 2536) ได้ศึกษาถึง
ความพอใจในงานและความตั้งใจลาออกโดยเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทางวิชาการ
เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่ งแจกให้กบั ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลาเวอร์ น (La
Verne) ทุกคณะที่ทาํ งานเต็มเวลาตามลักษณะการปกครอง และการแบ่งระดับชั้น
ไพรซ์ (Price, 1997) ได้สรุ ปความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบกับการ
ลาออก ดังนี้ ด้านอายุการทํางาน พนักงานที่มีอายุการทํางานในองค์การนานกว่าจะมี
อัตราการลาออกตํ่ากว่าพนักงานที่มีอายุการทํางานน้อยกว่าในองค์การ
แม็คกลูรี, โฮเซอร์ , จากร์ รา, มอยย์ และวอลล์ (McGuire, Houser, Jarrar,
Moy, & Wall, 2003) ได้ทาํ การศึกษาในสถานพยาบาล พบว่า โดยทัว่ ไปแล้วการธํารง
รักษาพนักงานเป็ นแผนกลยุทธ์การพัฒนาและเพื่อป้ องกันไม่ให้ขาดบุคคลากรในการ
บริ การ
ฮิตแมน และซิ ลวา (Hickman & Silva, 1984 cited in Warner, 1994) ได้
ศึกษาเกี่ ย วกับ ปั ญหาการลาออกของพนัก งานส่ วนหนึ่ ง เป็ นผลมาจากคุ ณสมบัติ
ส่ วนตัวหรื อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพของหัวหน้างานก็ได้
ฮาร์ ท (Hart, 1990 อ้ างถึงใน มธุรส สว่ างบํารุ ง, 2536) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ
ผลกระทบที่มีต่อความไม่แน่ นอน การรับรู้ และความยุติธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของการลาออก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะพัฒนารู ปแบบของข้อกําหนดการลาออก

วิธีการดําเนินการวิจัย

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรในเขตจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พนักงานกลุ่มบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้า
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จากต่างประเทศ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400
คน ซึ่งการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) แจก
แบบสอบถามและรับแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเองเป็ นแบบสอบถามแบบประเมิน
ค่า (Rating Scales) 10 ระดับ ตามวิธีการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert)
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ : ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตําแหน่งงาน (4)
รายได้ (5) การศึกษา (6) สถานภาพ, ปั จจัยภายใน ได้แก่ (1) สวัสดิการ (2) วัฒนธรรม
องค์กร (3) เงิ นเดือน (4) โครงสร้างองค์กร, ปั จจัยภายนอก (1) การเดินทางมาทํางาน
(2) ภาพลักษณ์องค์กร (3) เศรษฐกิจ
ตัวแปรตาม : แรงจูงใจการลาออกของพนักงาน

สรุปผลการวิจัย

ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Cornbrach’s Alpha) มีค่าเฉลี่ย
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ = 0.848
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลโดยจําแนกตามเพศ
อายุ ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ผูช้ าย จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.5 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 ตําแหน่งงาน
ระดับปฏิบตั ิการ จํานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.8 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน
179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 ซึ่ งส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 63.3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยภายใน พบว่า ปั จจัยภายใน
ด้า นวัฒนธรรมองค์ก ร เรื่ องการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ด้วยความรวดเร็ ว มีเกี ย รติ ศัก ดิ์ ศรี มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสู งสุ ด มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ 7.76
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.588 รองลงมาคือด้านโครงสร้างองค์กร เรื่ องมีการ
ทํางานเป็ นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 7.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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1.696 และด้านสวัสดิ การมีความสัมพันธ์ น้อยที่ สุด เรื่ องการได้รับสวัสดิ การอย่าง
เพียงพอและเป็ นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 6.39 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.047 และ
เรื่ องมีสวัสดิการเพียงพอกับการดํารงชี วิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ย 6.40 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.221
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยภายนนอก พบว่าปั จจัยด้าน
การเดินทางมาทํางาน มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานสู งสุ ดมี
ค่าเฉลี่ยที่ 7.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.513 คือเรื่ องระยะเวลาในการเดินทาง
ทั้งไปและกลับไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน รองลงมาคือระยะเวลาการเดินทาง
ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทํางาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง
ไปทํางานโดยมีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 7.76, 7.72 และ 1.7622, 1.689
ตามลํา ดับ และค่ า เฉลี่ ย น้อยสุ ด คื อ ด้า นภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ร เรื่ อ งท่ า นคิ ด ว่า ทํา งาน
ตํา แหน่ ง ใดก็ ไ ด้ข อเพี ย งได้ท าํ งานกับ องค์ก รนี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 7.25 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.924 และด้านเศรษฐกิจ เรื่ องผลกระทบของเงินทุนไหลเข้าจาก
ต่างประเทศจํานวนมากส่ ง ผลต่อองค์กรท่าน มี ค่าเฉลี่ ยที่ 7.30 และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.914
สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า ทุกปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานที่แตกต่างกัน
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริ ษทั
ตัวแทนจําหน่ ายเคมีภณ
ั ฑ์นาํ เข้าฯ ได้แก่ ด้านเงิ นเดื อน ด้านภาพลักษณ์ องค์กร และ
ด้านเศรษฐกิ จ อย่างมีนยั สําคัญทางสถติที่ระดับ .05 ด้านสวัสดิ การ ด้านวัฒนธรรม
องค์ก ร ด้านโครงสร้ า งองค์ก ร และด้านเวลาที่ ใช้ในการเดิ นทาง โดยปั จจัยเหล่ า นี้
สามารถบอกแนวโน้มแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน 37.4% (R2 = .374)
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ
Unstandardized
Coefficients
ตัวแปรอิสระ
t
Std.
B
Error
ค่าคงที่
12.892 2.150 5.996
ปั จจัยภายใน
ด้านสวัสดิการ
.069
.053 1.296
ด้านเงินเดือน
-.079
.040 1.974

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

.000
.196
.049

.365
.471

2.741
2.215

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

.076

.061

1.246 .214

.525

1.906

ด้านโครงสร้างองค์กร

-.039

.063

-.618 .537

.415

2.411

ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

t

Sig.
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ปั จจัยภายนอก
ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง .022
.051 .430 .668
.618
ด้านภาพลักษณ์องค์กร
.177
.056 3.161 .002
.564
ด้านเศรษฐกิจ
.439
.046 9.446 .000
.629
R = 612a R2 = .374 S.E.E. = 5.524
F = 33.039 Sig. = .000a

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปร
สมมุติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
ตําแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน
สถานภาพ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ

ผลลัพธ์

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
t-Test

0.621
0.860
0.113
0.971
0.112
0.123

ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
ไม่ส่งผล
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1.772
1.589
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ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
สวัสดิการ
เงินเดือน
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
สมมติฐานที่ 3
การเดินทางมาทํางาน
ภาพลักษณ์องค์กร
เศรษฐกิจ

สถิติที่ใช้

ค่านัยสําคัญ
ที่ได้

ผลลัพธ์

MRA
MRA
MRA
MRA

0.196
0.049
0.214
0.537

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

MRA
MRA
MRA

0.668
0.002
0.000

ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อมรา ไทยประเสริ ฐ
(2547) พบว่าปั จจัยที่ส่งผลแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคล
คือ เงินเดือน ผลการศึกษาปัจจัยภายใน และปั จจัยนอก มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจใน
การลาออกโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยที่ 7.69 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเดินทางมาทํางาน ด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าปั จจัย
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อจิตใจและเป็ นอุปสรรคในการทํางาน ซึ่ งยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานได้ท้ งั หมดเมื่ อเที ยบกับ บริ ษ ทั อื่น พนัก งานยัง รู้ สึก ว่า การให้
คําแนะนํา ช่ วยเหลื อ และให้ขอ้ มูลแก่พนักงานยังไม่พอเพียง และการปฏิ บตั ิหน้าที่
ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ยังไม่ชดั เจน โดยเฉพาะด้านเงินเดือน
ด้านภาพลักษณ์องค์กร และด้านเศรษฐกิจ ที่ส่งผลย่างมากต่อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานในองค์กร
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านเงิ น เดื อ น ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ นต่ อ
สภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
2. ด้ านภาพลักษณ์ องค์ กร ควรสร้างและส่ งเสริ มองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ เป็ น
ที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับในสังคมปั จจุบนั
3. ด้ า นเศรษฐกิจ ควรมี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานอย่า งต่ อเนื่ องเพื่อพัฒนาทัก ษะ
ความสารถให้ พนักงานมีความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรี ยมรับกับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. งานวิจยั ควรศึกษาถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในระดับผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ขนาดใหญ่ รวมไปถึงพนักงานในภาครัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
2. งานวิจยั ควรศึกษาถึงปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานเพิม่ เติมเพื่อให้
ครอบคลุ่มมากขึ้น
3. การศึ กษาครั้ งต่อไปผูศ้ ึ กษาอาจศึกษาเปรี ยบเทียบถึ งปั จจัยแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานสําหรับองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
4. ควรศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในด้าน
อื่ น ๆ พร้ อ มทั้ง ศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพ และทํา การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บกับ
ต่างจังหวัด
บรรณานุกรม
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มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544
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