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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
Motivation factors of employee's resignation on Department of Land Transport
พงศ์พรรณ คุม้ ทรัพย์ 1 กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
___________________________________________________
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก เป็ นการ
ศึ กษาวิจยั เชิ งปริ ม าณ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึก ษา (1) ความแตกต่ างทางด้านปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ มีต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กร
กับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอก
องค์ก รกับ แรงจู ง ใจในการลาออกของพนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบก โดยศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
พนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบกโดยเก็ บ รวบรวมข้อ มูล เป็ นแบบสอบถามจํา นวน 400 ชุ ด ในเดื อ น
มิถุนายน 2556 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติดว้ ยวิธี t-Test, FTest, ONE-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ น
กลุ่มอายุ 41-50 ปี มากที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10,001 – 20,000 บาท
ต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่ง
รายได้ การศึกษา และสถานภาพ มีปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านเงินเดือน และด้านโครงสร้าง
องค์กร และปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้าน
เศรษฐกิจ ที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกได้ดี
ผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะว่า ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งต่อไป ควรกระจายการทํา งานวิจยั ในส่ วนของ
ภูมิภาคเพิ่มเติม และศึกษาถึงปั จจัยภายในและภายนอกที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของ
พนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการลาออกครบทุกประเด็น
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, การลาออก, พนักงาน
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Abstract

Research of motivation factors on turn-over of employees in Department of Land Transport is
Quantitative Research. Research have 3 Objectives, (1) differentiation of personal factors have
effective with motivation on turn-over of employee. (2) relational between internal environments and
motivation on turn-over of employee. (3) relational between external environments and motivation on
turn-over of employee. Research collected data with 400 samples from employees and officers at
Department of Land Transport on June 2013. All data processed with statistics software to analysis and
synthesis. Research use statistics solution, e.g. t-test, F-test, one-way ANOVA and Multiple
Regression Analysis; MRA to test hypothesis on statistically significant at 0.05 level.
Result, The most employees in Department of Land Transport are female, on age of 41-50
years, position in officers, Income is 10,001 – 20,000 baht per month, Education on Bachelor, and
married. Employees have a motivation on turn-over in all research factors, e.g. gender, age, position,
income, education, status, welfare, salary, culture, organization structure, spent time to go to work,
organization image and economy
Recommendation, further research will be in region of Department of Land Transport e.g.
north, south, north-east. Find another factors that be effective with motivate on turn-over of
employees. And
Keyword : Motivation, Resignation, Employees
1. บทนํา
กรมการขนส่ งทางบก เป็ นสํานักงานระดับกรม โดยขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลัก
เกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่ งทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่ อมต่อกับระบบการขนส่ งอื่นๆ เพื่อให้
ระบบการขนส่ งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว ทัว่ ถึง และปลอดภัยโดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ คือ
(1.) ดําเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2.) ดําเนิ นการแก้ไข ป้ องกัน และส่ งเสริ มสวัสดิภาพการขนส่ งทางบก (3.)
ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายระบบการขนส่ งทางบก (4.) ดําเนิ นการจัดระเบียบการขนส่ งทางบก (5.)
ร่ วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน
การขนส่ งทางบก และในส่ วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ (6.) ปฏิบตั ิการอื่นใด
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของกรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
(6.) ปฏิ บตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ กฎหมายกํา หนดให้เป็ นอํา นาจหน้า ที่ข องกรม หรื อตามที่ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
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ปั ญหาบุคลากรย้ายออกจากงาน เป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่กรมการขนส่ งทางบกได้พบเจอ การลาออก
ของผูม้ ี ความรู้ เฉพาะทางด้านรังสี และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ทําให้การดําเนิ นการ
พัฒนาองค์กรเกิ ดการชะลอตัว การดําเนิ นการติดขัด การเสี ยโอกาสในการเจริ ญเติบโต และยังต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามที่ตอ้ งการด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั ญหา
เรื้ อรัง และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั เนื่ องด้วยสิ่ งแวดล้อม สังคม โครงสร้าง และบุคคลที่แตกต่างกัน ทํา
ให้ปัญหาการลาออกมีปัจจัยที่หลากหลาย
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาวิจยั ปั ญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานโดยการหาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปั จจัยสําคัญทั้งสามส่ วน อันได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคล ปั จจัยภายในองค์กร และปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ช่วยสนับสนุ นหรื อให้ประโยชน์แก่พนักงานทั้ง
ในด้านการปฏิ บตั ิงานและด้านการดํารงชีวิต ซึ่ งช่วยรักษาพนักงานที่ดีให้อยูก่ บั องค์กรได้ยาวนาน เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร และพนักงานมีความรักและภูมิใจในองค์กรที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ เกิดการทํางาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดทั้งผลการปฏิบตั ิงาน ยอดขายและรายได้ เป็ นไปในทางที่ดี ที่ก่อให้เกิดผลดี
ทั้งภาพลักษณ์ และผลการดําเนินการขององค์กรอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อแรงจูงใจการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษาและสถานภาพที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
2. ปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร
มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
3. ปั จจัยภายนอกองค์กรที่ประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ภาพลักษณ์ขององค์กรและ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ขอบเขตการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่างพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
- ศึกษาปัจจัย 3 ด้าน อันได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
- เก็บตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิจยั จํานวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมในเดือนมิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก และนําเอาปั จจัยเหล่านั้นมาเป็ นประเด็น
สําคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาต่อไป
- ผลการวิจยั สามารถนํามาเป็ นข้อมูลอ้างอิงและเป็ นตัวเร่ งให้แก่ผบู้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อร่ วมกันแก้ไขและพัฒนาปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกให้มีคุณภาพดี เกิดประสิ ทธิ ภาพสู ง ซึ่ งจะช่วยลด
การลาออกได้
- เกิดกรณี ศึกษาเพื่อการพัฒนาปั จจัยที่มีผลต่อการลาออกแก่ส่วนราชการอื่น ที่มีปัญหาด้านการ
ลาออกได้
กรอบแนวความคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- ตําแหน่ ง
- สถานภาพ
ปัจจัยภายใน
- สวัสดิการ
- เงินเดือน
- วัฒนธรรมองค์ กร - โครงสร้ างองค์ กร

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบก

ปัจจัยภายนอก
- เวลาทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
- เศรษฐกิจ
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกนี้ มีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดแรงจูงใจ
- Greenberg and Baron, 1997 : 142 การจูงใจเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นแก่บุคคลในการใช้ความ
พยายาม (Effort) ผลักดันให้เกิดการกระทําอย่างต่อเนื่อง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แน่นอน
เพื่อไปสู่ เป้ าหมาย (Goal) ที่ตอ้ งการ
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

875
- Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ความเต็มใจของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่าง
เต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานผูน้ ้ นั ด้วยการจูง
ใจในองค์การจึงมีผลตามมาทั้งผลงานที่ให้กบั องค์การ ในขณะที่พนักงานก็ได้รับผลตอบแทนแก่ตนด้วย
- Atkinson (1964) แรงจูงใจคือ อิทธิ พลในปั จจุบนั ต่อทิศทาง ความเข้มแข็ง คงทนของการ
กระทํา หมายความถึง สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดการกระทําที่มีวตั ถุประสงค์ มีการกระทําจริ งและกระทําเป็ นระยะ
เวลานาน
- Berelson & Steiner (1964) แรงจูงใจ ” เป็ นภาวะภายในที่ให้พลังกระตุน้ หรื อเคลื่อนไหว และ
นําหรื อเป็ นช่องทางให้พฤติกรรมดําเนินสู่ เป้ าหมาย
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ ก็คือ การกระตุน้ เพื่อให้เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เต็มใจใน
การทํางานทํางาน ดังนั้นการที่ลูกจ้างมีพฤติกรรมที่ไม่อยากมาทํางาน อยากเปลี่ยนที่ทาํ งาน หรื อต้องการ
ลาออกจากงาน นัน่ แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างผูน้ ้ นั หมดแรงจูงใจที่จะทําให้อยากงานที่องค์การนั้นต่อไป
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
1. Maslows Hierarchy of Needs Theory
ทฤษฏีน้ ี เป็ นทฤษฏี ที่แพร่ หลายที่สุด คือ ทฤษฏีลาํ ดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs
Theory) – Abraham Maslows ซึ่ งแบ่งลําดับขั้นความต้องการของมนุ ษย์เป็ น 5 ลําดับ คื อ (1)
Physiological Needs ความต้องการทางด้านร่ างกาย ได้แก่ อาหาร นํ้าดื่มที่พกั บ้าน ความต้องการทางเพศ
(2) Safety Needs คือ ความต้องการความปลอดภัย ความมัน่ คง และความคุม้ ครอง (3) Social Needs คือ
ความต้องการทางสังคม ความรัก ความเอาใจใส่ (4) Esteem Needs คือ ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสี ยง
ตําแหน่ง อํานาจ การยกย่อยสรรเสริ ญ (5) Self Actualization Needs ความต้องการให้ความคิด ความฝัน
ของตนเองเป็ นจริ ง
2. Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory
ทฤษฏีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยหรื อองค์ประกอบ ต่างๆ ที่เชื่อมโยง
เกี่ยวกับงานโดยเฉพาะปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความพึงพอใจ พบว่าปั จจัยที่ทาํ ให้คนเกิดความพึงพอใจต่องาน
เป็ นคนละปั จจัยกับปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความไม่พอใจต่องาน ปั จจัยที่ทาํ ให้คน เกิดความพึงพอใจต่องาน
ส่ วนมากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทาํ (Job Content) ส่ วนปัจจัยที่ทาํ ให้คนเกิดความไม่พึงพอใจ
ต่องาน ส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพที่อยู่ลอ้ มรอบงานนั้น (Job Context) เฮอร์ ซเบอร์ ก จึง
สรุ ปว่าปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพันธ์ลกั ษณะในเนื้ องานโดย
เรี ย กปั จจัย นี้ ว่า ปั จจัย จูงใจ (Motivators) ส่ วนปั จจัย ที่ทาํ ให้เกิ ดความไม่พึง พอใจในงาน (Job
dissatisfiers) นั้น จะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยูน่ อกเนื้องาน เรี ยกว่า ปั จจัยอนามัย หรื อปั จจัยเพื่อการคง
อยู่ (Maintenance Factors) เฮอร์ ซเบอร์ กเชื่อว่าปั จจัยอนามัยเป็ นสภาพแวดล้อมที่สําคัญแต่เป็ นเพียงการ
ป้ องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้น ไม่สามารถนําไปสู่ ความพอใจในงาน ดังนั้นทฤษฏีเฮอร์ ซเบิร์ก จึง
เสนอว่าการให้บุคคลได้ทาํ งานที่มีลกั ษณะท้าทายจึงจะเป็ นการจูงใจเขาให้ทาํ งานอย่างแท้จริ ง
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ทฤษฎีการลาออก
Porter, Lawler III, และ Hackman ได้จาํ แนกประเภทของการลาออกเป็ น 4 ประเภท
1. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ บุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnove)
หมายถึง การที่บุคคลตัดสิ นใจไม่ทาํ งานในองค์การเดิมอันเนื่องจากความต้องการของบุคคลเองโดยที่
บุคคลนั้นไม่ได้ถูกบังคับจากใคร
2. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnover)
หมายถึงการที่บุคคลตัดสิ นใจไม่ทาํ งานในองค์การเดิม อันเนื่องมาจากแรงกดดันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของบุ คคลเอง เช่ น ย้า ยงานตามสามี หรื อ คลอดบุ ตร ถึ ง แม้ว่า บุ ค คลต้องการทํา งานอยู่ก ับ องค์ก าร
ในขณะที่องค์การเองก็ตอ้ งการให้บุคคลทํางานอยูก่ บั องค์การเช่นเดียวกัน
3. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization Initiated
Turnover) หมายถึง การที่องค์การได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิ จที่มีความจําเป็ นต้องลดจํานวน
พนักงาน ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องปลดพนักงานออก
4. การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Voluntary Organization Turnover) หมายถึง
การที่องค์การตัดสิ นใจให้บุคคลสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกองค์การ เนื่ องจากความไม่มีระสิ ทธิ ภาพของ
บุคคลเอง
Mobley ได้ให้ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่พนักงานขององค์การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ขององค์การนั้น ซึ่ งการสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกนี้ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. การลาออกโดยสมัครใจ คือ การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การโดยพนักงานเป็ นผูจ้ ดั การเอง
2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การโดยองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ และ
หมายรวมถึง การเกษียณอายุ และการตาย
ถึงแม้วา่ “การลาออก” จะมีผใู ้ ห้ความหมาย และแบ่งประเภทไว้มากมาย แต่การลาออกที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ หมายถึง การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิกขององค์การที่เกิดจากความประสงค์ของพนักงานแต่ไม่
รวมถึ ง การสิ้ นสภาพการเป็ นสมาชิ กที่พนักงานควบคุ มไม่ได้ อันได้แก่ การเกษียณอายุ การตาย การ
เจ็บป่ วยร้ายแรง การถูกปลดออก และการไล่ออก
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ ธิดา คิวานนท์ (2555) ได้วิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงาน กับความตั้งใจ
เปลี่ ย นงานของบุ ค ลากรสายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่ า การเปลี่ ย นงานไปองค์ ก รใหม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน
นายสุ มิ นทร เบ้าธรรม (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง การรับ รู้ ถึ งการได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์กร ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัคร
ใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลในด้านอายุ และตําแหน่งงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก
จากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นางณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะและอาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชราวนิช (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัย
ที่มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจลาออกของพนัก งานธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษา :
สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน ที่พบว่าปั จจัยการศึกษา สวัสดิการ และเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) วิจยั เรื่ อง ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การเภสัชกรรม พบว่าสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจใน
การลาออกจากองค์กร
ถนัดชัย ปิ นธุ (2553) งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบัญชี
ระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั มหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จากการศึกษาพบว่าปั จจัย
ส่ วนบุคคลที่จาํ แนกตามระดับการศึกษา จําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับตําแหน่ งงาน และปั จจัยด้าน
ค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบัญชี
วิไ ลวรรณ อ่ อ นศรี (2552) งานวิจยั เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แนวโน้ม การลาออกของครู
โรงเรี ย นเอกชนในระดับ ประถมศึ ก ษาสั ง กัดสํา นัก งานเขตพืน ที การศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 โดย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย ด้า นค่ า ตอบแทนมี ผลต่อแนวโน้ม การลาออกของครู โรงเรี ย นเอกชนอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สิ นีนาฏ ชาวตระการ (2552) ในงานวิจยั เรื่ อง ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่
ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่ วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์ แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจยั
ทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกัน หน่วยงาน
ต่างกัน พบว่ามีระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมสมัย สุ ธีรศานต์ และจินตนา วรรณรัตน์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั ถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ลาออก โยกย้ายของพยาบาลวิชาชี พ ฝ่ ายบริ การพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการลาออก โอนย้ายของพยาบาล
3. วิธีการดําเนินการวิจัยd
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกทั้งเพศชายและ
เพศหญิง และอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ซึ่ งประชากรกลุ่มนี้ จดั เป็ นประชากรประเภทนับ
ได้ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนจาก
การสุ่ มร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 385 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ งทางบกที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด ซึ่ งการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นแบบของการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research)
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ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ตําแหน่ง (4) รายได้ (5) การศึกษา (6) สถานภาพ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) สวัสดิการ (2) เงินเดือน (3) วัฒนธรรมองค์กร (4) โครงสร้างองค์กร
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (2) ภาพลักษณ์ขององค์กร (3) เศรษฐกิจ
ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบกในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน เพื่อ
นําผลไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach's Alpha) ซึ่ งมีค่าดังตารางต่อไปนี้
ปัจจัยต่ างๆ
จํานวน 5 ข้ อ
Alpha
ปัจจัยภายใน
(1) สวัสดิการ
5
0.976
(2) เงินเดือน
5
0.961
(3) วัฒนธรรมองค์กร
5
0.959
(4) โครงสร้างองค์กร
5
0.982
ปัจจัยภายนอก
(1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
5
0.966
(2) ภาพลักษณ์ขององค์กร
5
0.950
(3) เศรษฐกิจ
5
0.944
5
0.961
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ผลจากตารางด้านบน แสดงถึงปั จจัยต่างๆ มีค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อมัน่ ที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่มากกว่า 0.7
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ใช้วธิ ี แจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ย (mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด (min.)
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)
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1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษาและ
สถานภาพที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ใช้การ
คํานวณทางสถิติ t-Test ในกรณี ตวั แปรอิสระเพศ และใช้สถิติ F-Test สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ
2. สมมติฐานที่ 2 และ 3 มีเรื่ องของปั จจัยภายในองค์กรที่ประกอบไปด้วย สวัสดิการ เงินเดือน
วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร และปั จจัยภายนอกองค์กรที่ประกอบไปด้วย เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression analysis :MRA)
4. สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ร้ อยละ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ร้ อยละ
เพศ
ระดับรายได้ ต่อเดือน
- ชาย
29.0
ตํ่ากว่า 10,000 บาท / เดือน
11.8
- หญิง
71.0
10,001 – 20,000 บาท / เดือน
44.5
20,001 – 30,000 บาท / เดือน
29.3
อายุ
30,001 – 40,000 บาท / เดือน
13.0
ตํ่ากว่า 20 ปี
0.5
40,001 – 50,000 บาท / เดือน
0.7
20 - 30 ปี
32.8
มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป / เดือน
0.7
31 - 40 ปี
25.5
ระดับการศึกษา
41 - 50 ปี
37.8
51 - 60 ปี
2.7
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
33.0
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
0.7
ปริ ญญาตรี
60.0
ปริ ญญาโท
6.5
ตําแหน่ ง
ปริ ญญาเอก
0.5
ข้าราชการ
44.5
สถานภาพ
พนักงานราชการ
37.3
ลูกจ้าง
18.2
โสด
21.0
สมรส
71.8
หย่าร้าง
7.2
พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ
41-50 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส
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ปั จจัยการภายใน มีปัจจัยที่เกี่ ยวข้องอยู่ในหัวข้อนี้ อยู่ 4 ส่ วน คือ ด้านสวัสดิการ ด้านเงินเดือน ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรและด้านโครงสร้างองค์กร
ตารางที่ 2 ปั จจัยภายในด้านสวัสดิการ (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
สวัสดิการ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) มีสวัสดิการเพียงพอกับการดํารงชีวติ ประจําวัน
7.90
2.059
1
10
(2) สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
7.89
1.931
1
10
(3) มีนโยบายในการให้สวัสดิการต่างๆที่ชดั เจน
7.96
2.046
1
10
(4) ได้รับสวัสดิการอย่างพอเพียงและเป็ นที่น่าพอใจ
7.92
2.178
0
10
(5) โดยภาพรวมมีการจัดสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม
8.00
2.106
1
10
ตารางที่ 3 ปั จจัยภายในด้านเงินเดือน (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
เงินเดือน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
8.10
1.827
1
10
(2) มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม
7.76
2.306
0
10
(3) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความเป็ นธรรมไม่มีอคติ
7.86
2.258
0
10
(4) ให้สิ่งจูงใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษอย่าง
7.84
2.343
0
10
เหมาะสม
(5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนมีความชัดเจน
7.94
2.263
0
10
ตารางที่ 4 ปั จจัยภายในด้านวัฒนธรรมองค์กร (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
วัฒนธรรมองค์ กร
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
8.27
1.596
2
10
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสเป็ นธรรมตรวจสอบได้
8.19
1.611
1
10
(3) ยึดหลักความถูกต้องและเสมอภาค
8.02
1.842
0
10
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว มีเกียรติ ศักดิ์ศรี
8.32
1.521
2
10
(5) ยึดหลักความรักสามัคคีในหมู่คณะ
8.32
1.760
1
10
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ตารางที่ 5 ปั จจัยภายในด้านโครงสร้างองค์กร (400 คน)
โครงสร้ างองค์ กร
(1) มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน
(2) มีการสื่ อสารและประสานงานข้ามหน่วยงาน
(3) มีการทํางานเป็ นทีมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
(4) มีการกระจายอํานาจบริ หารได้อย่างเหมาะสม
(5) ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลแก่พนักงาน

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.26
1.558
2
10
8.26
1.630
1
10
8.30
1.641
2
10
8.24
1.711
1
10
8.39
1.547
2
10

ค่ าเฉลีย่

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า ความคิดเห็นมากสุ ดในด้านสวัสดิการคือ (5) โดยภาพรวมมี
การจัดสวัสดิการได้อย่างเหมาะสม ด้านเงินเดือนคือ (1) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ด้าน
วัฒนธรรมองค์กรคือ (4) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และด้านโครงสร้างองค์กรคือ
(5) ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลแก่พนักงาน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.00, 8.10, 8.32 และ 8.39
ตามลําดับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 2.11, 1.83, 1.52 และ1.56 ตามลําดับ
ปั จจัยการภายนอก มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยูใ่ นหัวข้อนี้อยู่ 3 ส่ วน คือ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรและด้านเศรษฐกิจ
ตารางที่ 6 ปั จจัยภายนอกด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง (400 คน)
ค่ าเบี่ยงเบน
เวลาทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางไปที่ทาํ งาน
8.26
1.685
2
10
(2) ระยะเวลาการเดินทางไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทํางาน
8.22
1.680
2
10
(3) การเดินทางไปที่ทาํ งานสะดวกสบายประหยัดเวลาในการ
8.17
1.727
1
10
เดินทาง
(4) ใช้เวลาในการเดินทางกลับจากที่ทาํ งานถึงที่พกั อาศัยได้อย่าง
8.29
1.750
1
10
รวดเร็ ว
(5) ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับที่พกั ไม่กระทบต่อ
8.19
1.896
0
10
การใช้ชีวติ ประจําวัน
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ตารางที่ 7 ปั จจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ขององค์กร (400 คน)
ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
(1) ท่านภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
(2) ท่านมีความรู ้สึกว่าองค์กรของท่านน่าทํางานด้วย
(3) ท่านคิดว่าทํางานตําแหน่งใดก็ได้ขอเพียงได้ทาํ งานกับ
องค์กรนี้
(4) ท่านมีความรู ้สึกว่าองค์กรของท่านมีความน่าเชื่อถือ
(5) ท่านคิดว่าองค์กรของท่านเป็ นที่หนึ่งในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
ตารางที่ 7 ปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ (400 คน)
เศรษฐกิจ

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.51
1.421
2
10
8.42
1.702
0
10

ค่ าเฉลีย่

8.26

1.679

1

10

8.40
8.48

1.570
1.566

1
1

10
10

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
มาตรฐาน
8.55
1.478
1
10
8.43
1.386
2
10
8.36
1.653
0
10

ค่ าเฉลีย่

(1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผลกับองค์กรท่าน
(2) ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจมีผลกับองค์กรท่าน
(3) การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community, AEC) มีผลกับองค์กรท่าน
(4) ผลกระทบของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจํานวนมาก
8.37
1.675
1
10
ส่ งผลต่อองค์กรท่าน
(5) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบกับองค์กรท่าน
8.45
1.603
2
10
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า ความคิดเห็นมากสุ ดในด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง คือ (4)
ใช้เวลาในการเดินทางกลับจากที่ทาํ งานถึงที่พกั อาศัยได้อย่างรวดเร็ ว ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรคือ (1)
ท่านภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ด้านเศรษฐกิจคือ (1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผล
กับองค์กร ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.29, 8.51 และ 8.55 ตามลําดับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 1.75, 1.42 และ
1.48 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก (400 คน)
แรงจูงใจในการลาออกของ
ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
พนักงานกรมการขนส่ งทางบก
มาตรฐาน
ไม่มีความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงาน
8.26
1.908
0
10
องค์กรอื่นมีสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งานที่ดีกว่า
8.39
1.708
0
10
องค์กรอื่นให้เงินเดือนสู งกว่าและสวัสดิการทางเลือกที่
8.37
1.595
0
10
มากกว่ากฎหมายแรงงานกําหนด
องค์กรอื่นให้ตาํ แหน่งงานที่สูงกว่าและเป็ นงานที่ทา้ ทาย
8.40
1.838
0
10
เหตุผลส่ วนตัว เช่น สุ ขภาพ การย้ายที่อยูต่ ามครอบครัว
8.47
1.828
1
10
ศึกษาต่อ
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่า แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ด้านเหตุผลส่ วนตัว มีความคิดเห็นมากที่สุด อยูท่ ี่ 8.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ 1.83 ความคิดเห็น
รองลงมาคือด้านองค์กรอื่นให้ตาํ แหน่งงานที่สูงกว่าและเป็ นงานที่ทา้ ทาย มีความคิดเห็นอยู่ที่ 8.40 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.84
นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน
พนัก งานกรมการขนส่ ง ทางบกมี ปั จจัย ส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อแรงจู ง ใจในการ
ลาออก
ตารางที่ 9 สรุ ปผลการทดลองสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สถิติทใี่ ช้
ค่ า sig
(1) เพศ
t-Test
0.013
(2) อายุ
F-Test
0.002
(3) ตําแหน่ง
F-Test
0.000
(4) รายได้
F-Test
0.000
(5) การศึกษา
F-Test
0.000
(6) สถานภาพ
F-Test
0.000
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตําแหน่ง รายได้ การศึกษา และ
สถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5
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นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานด้ วย MRA ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการลาออก
ของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ตารางที่ 10 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3
ปัจจัยภายใน

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

t

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

ค่าคงที่
1.491
0.326 4.580
0.000
(1) สวัสดิการ
0.122
0.061 1.988
0.047
0.166
6.028
(2) เงินเดือน
0.238
0.062 3.858
0.000
0.151
6.615
(3) วัฒนธรรมองค์กร
0.105
0.066 1.588
0.113
0.232
4.310
(4) โครงสร้างองค์กร
0.183
0.090 2.025
0.044
0.122
8.205
(5) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง
0.127
0.055 2.308
0.022
0.297
3.367
(6) ภาพลักษณ์ขององค์กร
-0.212
0.090 -2.344
0.020
0.140
7.122
(7) เศรษฐกิจ
0.286
0.068 4.197
0.000
0.262
3.818
R = 0.809a
R Square = 0.654
Std. Error = 0.98224
F = 105.719
Sig. = 0.000
ปัจจัยภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกได้ร้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.6% เป็ นปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้
นํามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
ด้านเงินเดือน ด้านวัฒนธรรมองค์กรและด้านโครงสร้างองค์กร ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจใน
การลาออก ได้แก่ ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้านเศรษฐกิจ
5. สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ
41-50 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ ยอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถานภาพสมรส
ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่า ง ทั้ง เพศ อายุ ตําแหน่ ง รายได้ การศึ กษา และสถานภาพมีผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ปั จจัยภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกได้ร้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.6 เป็ นปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้
นํามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่ ด้านสวัสดิการ
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ด้านเงินเดื อน และด้านโครงสร้ างองค์กร ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แก่
ด้านเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และด้านเศรษฐกิจ
อภิปรายผล
- ปั จจัยส่ วนบุคคลปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและด้านตําแหน่ ง มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายสุ มินทร เบ้าธรรม (2554) ใน
งานวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อ
องค์กร และความตั้งใจที่จะลาออกจากงานโดยสมัครใจของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีตาํ แหน่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวอมรรัตน์ สว่างอารมย์ (2549)ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคล
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ าย
ผลิ ต กรณี ศึกษาโรงงานผลิ ตขนมปั งตัวอย่า ง ที่ มีอายุเป็ นปั จจัยที่ มี ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจาก
องค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา ปั จจัยภายในด้านสวัสดิการและเงินเดือนมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางณัฏฐพร พึ่งบ้านเกาะ
(2554) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) กรณี ศึกษา : สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน ที่มีการศึกษา สวัสดิการและเงินเดือนเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการ
ขนส่ ง ทางบกซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของจิ ด าภา เสน่ ห์ นุ ช (2553) ในงานวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที มี
ความสัมพันธ์กบั ความตั้ง ใจที่จะลาออกจากงานของเภสัชกรทีปฏิ บตั ิงานในองค์การเภสัชกรรม ที่ มี
สถานภาพเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายนอกด้านเวลาที่ใช้ในการเดิ นทาง มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายคมคิด คูณยา (2547) ในงานวิจยั เรื่ อง การศึกษา
การลาออกของวิศวกร บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ที่มีเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายในด้านวัฒนธรรมองค์กร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัชนี ศุจิจนั ทรรัตน์, วัลลภา บุญรอด, วิไลวรรณ ทองเจริ ญ, พวงผกา
กรี ทอง และคณะ (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทํานายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล ที่
ผลการวิจยั ระบุวา่ วัฒนธรรมองค์กร ร่ วมกันอธิ บายความต้องการออกจากงานได้
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- ปั จจัยภายในด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ ง
ทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) กับงานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของครู โรงเรี ยนเอกชนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ที่พบว่าปั จจัยด้านองค์กร มีผลต่อแนวโน้มการลาออกเช่นกัน
- ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกําธร พฤกษานานนท์, วิรุฬห์ พรพัฒนกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ ที่พบว่าปั จจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ประกอบด้วยรายได้
ส่ งผลในทางลบต่อความผูกพันกับองค์กร และความผูกพันกับองค์กรส่ งผลสู งสุ ดต่อการลาออก
- ปั จจัย ภายนอกด้า นภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร มี ผลต่อแรงจูง ใจในการลาออกของพนัก งาน
กรมการขนส่ งทางบกซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาวปาลิตา วิปุลากร (2555) ในงานวิจยั เรื่ อง การ
บริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณี ศึกษา บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ที่ภาพลักษณ์ขององค์กรมี
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าทํางานและลาออกจากองค์การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
- ปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทาง
บกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กําธร พฤกษานานนท์, วิรุฬห์ พรพัฒนกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั
เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ ที่พบว่าปั จจัยเศรษฐกิจและสังคมส่ งผลในทางลบ
ต่อความผูกพันกับองค์กร และความผูกพันกับองค์กรส่ งผลสู งสุ ดต่อการลาออก
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปั จจัยที่นาํ มาใช้ในการวิจยั ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยภายในองค์กรและปั จจัยภายนอกองค์กร
นี้ สามารถนํา มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง ถึ ง ส่ วนปั จจัย ภายในองค์กร ทั้ง สวัสดิ การ เงิ นเดื อน วัฒนธรรม
องค์กร และโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้มีผลในการลดแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานลง รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ได้ และยัง
ทําให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางบุคลากร โครงการ นโยบาย วิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ สามารถเดินหน้าและ
พัฒนาไปได้ดว้ ยดี
2. ปั จจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ภาพลักษณ์ขององค์กรและเศรษฐกิจ นี้
ต้องเน้นสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ดีแก่พนักงาน ทั้งในด้านการดําเนินงาน การปฏิบตั ิงาน ธรรมาภิ
บาล ความเสมอภาค การให้อาํ นาจตัดสิ นใจ และการเอาใจใส่ ต่อหัวหน้าและพนักงานจะช่ วยให้ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นไปในทางที่ดี ลดแรงจูงใจในการลาและสร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่องค์กร
เองด้วย ส่ วนเวลาทที่ใช้ในการเดินทาง และเศรษฐกิ จ เป็ นสิ่ งที่ควบคุ มได้ยาก จึงต้องหาแผนในการ
รับมือต่อเหตุต่างๆ ของทั้งสองปั จจัยให้เหมาะสมกับองค์กรและตัวบุคลากรให้มากที่สุด
3. แรงจูงใจในการลาออกยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายตัวที่ไม่ได้กล่าวถึงในการวิจยั นี้ อาจต้องวิจยั
เพิ่มเติมในส่ วนดังกล่าว ให้เกิ ดความรู ้และข้อมูลเพิ่มเติม ที่จะเสริ มคิดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อลดการ
ลาออกได้ดียงิ่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องด้วยการศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั กรมการขนส่ งทางบก แต่การให้บ ริ ก ารของ
กรมการขนส่ งทางบกนั้น มีสาํ นักงานให้บริ การกระจายตัวตามจังหวัดต่างๆ อีกด้วย ในการศึกษาวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรกระจายการวิจยั ลงในส่ วนของภูมิภาคเพิ่มเติม เช่น ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
สํานักงานจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคเหนื อ ภาคใต้ ภาคกลาง เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยแรงจูงใจ
ในการลาที่มีความแตกต่างทางภูมิภาคนั้น มีปัจจัยที่แตกต่างกันกับส่ วนกลางหรื อไม่
2. ปั จจัยที่สามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ทั้งสอง
ปัจจัย อันได้แก่ ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ยังสามารถศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเพื่อหาปั จจัยอื่นที่สามารถ
บ่งบอกถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบก ที่เหลื ออยู่ในปั จจัยภายในและ
ภายนอกอีกร้ อยละ 34.6 เพื่อให้ทราบถึ งแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ งทางบกได้
ครบทุกประเด็นต่อไป
3. ด้วยประชากรของกรมการขนส่ งทางบกที่มีจาํ นวนมากถึง 6,376 คน ซึ่ งแบ่งแตกตามตําแหน่ง
ของพนักงานได้เป็ น ข้าราชการ 3,942 คน พนักงานราชการ 1,376 คน ลูกจ้างประจําและลูกจ้างประเภท
อื่นๆ 1,058 คน (รายงานประจําปี 2555 กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม) ทําให้เราสามารถ
ศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเรื่ อง ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานในส่ วนเฉพาะตําแหน่งได้ เช่ น ปั จจัย
แรงจูงใจในการลาออกของข้าราชการ ปั จจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานราชการ ปั จจัยแรงจูงใจ
ในการลาออกของลูกจ้าง เป็ นต้น ซึ่ งทําให้การศึกษาวิจยั มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้ าหมายได้ดียิ่งขึ้น
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