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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 

Motivation factors of employee's resignation on Department of Land Transport 

พงศพ์รรณ  คุม้ทรัพย ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

___________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างทางด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในองคก์ร

กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก

องค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 

พนักงานกรมการขนส่งทางบกโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ในเดือน

มิถุนายน 2556 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทางสถิติดว้ยวิธี t-Test, F-

Test, ONE-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากผลการวจิยัพบวา่พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่น

กลุ่มอาย ุ41-50 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาท

ต่อเดือน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง 

รายได ้การศึกษา และสถานภาพ มีปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ ดา้นเงินเดือน  และดา้นโครงสร้าง

องค์กร และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กร  และดา้น

เศรษฐกิจ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกไดดี้ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรกระจายการทาํงานวิจยัในส่วนของ

ภูมิภาคเพิ่มเติม และศึกษาถึงปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของ

พนกังานเพิ่มเติมเพื่อใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการลาออกครบทุกประเด็น 

คาํสาํคญั : แรงจูงใจ, การลาออก, พนกังาน 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders (Twilight 

Program) รุ่นท่ี 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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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 

กรมการขนส่งทางบก เป็นสาํนกังานระดบักรม โดยข้ึนตรงกบักระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลกั

เก่ียวกบัการจดัระบบ การจดัระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกาํกบั ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ใหมี้การเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอ่ืนๆ เพื่อให้

ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง และปลอดภยัโดยให้มีอาํนาจหนา้ท่ี คือ 

(1.) ดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าดว้ยลอ้เล่ือน 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (2.) ดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั และส่งเสริมสวสัดิภาพการขนส่งทางบก (3.) 

ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก (4.) ดาํเนินการจดัระเบียบการขนส่งทางบก (5.) 

ร่วมมือและประสานงานกบัองคก์ารและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศในดา้น

การขนส่งทางบก และในส่วนท่ีเก่ียวกบัอนุสัญญาและความตกลงระหวา่งประเทศ (6.) ปฏิบติัการอ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(6.) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ปัญหาบุคลากรยา้ยออกจากงาน เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีกรมการขนส่งทางบกไดพ้บเจอ การลาออก

ของผูมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นรังสี และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบติังาน ทาํให้การดาํเนินการ

พฒันาองค์กรเกิดการชะลอตวั การดาํเนินการติดขดั การเสียโอกาสในการเจริญเติบโต และยงัตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการอบรมพนกังานใหม่เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามท่ีตอ้งการดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหา

เร้ือรัง และไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั เน่ืองดว้ยส่ิงแวดลอ้ม สังคม โครงสร้าง และบุคคลท่ีแตกต่างกนั ทาํ

ใหปั้ญหาการลาออกมีปัจจยัท่ีหลากหลาย 

ผูว้จิยัมีความสนใจในการศึกษาวิจยัปัญหาเก่ียวกบัการลาออกของพนกังานโดยการหาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก เพื่อใหท้ราบถึงประเด็นปัจจยัสําคญัทั้งสามส่วน อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัภายในองคก์ร และปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีช่วยสนบัสนุนหรือให้ประโยชน์แก่พนกังานทั้ง

ในดา้นการปฏิบติังานและดา้นการดาํรงชีวิต ซ่ึงช่วยรักษาพนกังานท่ีดีให้อยูก่บัองคก์รไดย้าวนาน เกิด

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และพนกังานมีความรักและภูมิใจในองคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยู ่เกิดการทาํงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดทั้งผลการปฏิบติังาน ยอดขายและรายได ้เป็นไปในทางท่ีดี ท่ีก่อให้เกิดผลดี

ทั้งภาพลกัษณ์ และผลการดาํเนินการขององคก์รอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในองค์กรกบัแรงจูงใจการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกองคก์รกบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

กรมการขนส่งทางบก 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษาและสถานภาพท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

2. ปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ร 

มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

3. ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ภาพลกัษณ์ขององคก์รและ

เศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

ขอบเขตการวจัิย 

 - กลุ่มตวัอยา่งพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

 - ศึกษาปัจจยั 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

 - เก็บตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการวิจยัจาํนวน 400 ตวัอยา่ง เก็บรวบรวมในเดือนมิถุนายน 2556 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 - ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก และนาํเอาปัจจยัเหล่านั้นมาเป็นประเด็น

สาํคญัต่อการแกไ้ขและพฒันาต่อไป 

 - ผลการวิจยัสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลอา้งอิงและเป็นตวัเร่งให้แก่ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

เพื่อร่วมกนัแกไ้ขและพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกให้มีคุณภาพดี เกิดประสิทธิภาพสูง ซ่ึงจะช่วยลด

การลาออกได ้

 - เกิดกรณีศึกษาเพื่อการพฒันาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกแก่ส่วนราชการอ่ืน ท่ีมีปัญหาดา้นการ

ลาออกได ้

กรอบแนวความคิด 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกน้ี มีแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 

 แนวคิดแรงจูงใจ 

 - Greenberg and Baron, 1997 : 142 การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแก่บุคคลในการใชค้วาม

พยายาม (Effort) ผลกัดนัให้เกิดการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ท่ีแน่นอน

เพื่อไปสู่เป้าหมาย (Goal) ท่ีตอ้งการ  

ปัจจัยภายใน 

-  สวสัดิการ  -  เงินเดือน 

-  วฒันธรรมองค์กร -  โครงสร้างองค์กร 

ปัจจัยภายนอก 

-  เวลาทีใ่ช้ในการเดินทาง 

-  ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

-  เศรษฐกจิ 

 

 

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน 

กรมการขนส่งทางบก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ  -  รายได้ 

-  อายุ  -  การศึกษา 

-  ตําแหน่ง -  สถานภาพ 
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 - Stephen P. Robbins และ Mary Coulter ความเต็มใจของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง

เต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานผูน้ั้นดว้ยการจูง

ใจในองคก์ารจึงมีผลตามมาทั้งผลงานท่ีใหก้บัองคก์าร ในขณะท่ีพนกังานก็ไดรั้บผลตอบแทนแก่ตนดว้ย 

 - Atkinson (1964) แรงจูงใจคือ อิทธิพลในปัจจุบนัต่อทิศทาง ความเขม้แข็ง คงทนของการ

กระทาํ หมายความถึง ส่ิงท่ีทาํให้เกิดการกระทาํท่ีมีวตัถุประสงค ์ มีการกระทาํจริงและกระทาํเป็นระยะ

เวลานาน 

 - Berelson & Steiner (1964) แรงจูงใจ ” เป็นภาวะภายในท่ีให้พลงักระตุน้ หรือเคล่ือนไหว และ

นาํหรือเป็นช่องทางใหพ้ฤติกรรมดาํเนินสู่เป้าหมาย 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ ก็คือ การกระตุน้เพื่อให้เพื่อให้พนกังานมีพฤติกรรมท่ีเต็มใจใน

การทาํงานทาํงาน ดงันั้นการท่ีลูกจา้งมีพฤติกรรมท่ีไม่อยากมาทาํงาน อยากเปล่ียนท่ีทาํงาน หรือตอ้งการ

ลาออกจากงาน นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกจา้งผูน้ั้นหมดแรงจูงใจท่ีจะทาํใหอ้ยากงานท่ีองคก์ารนั้นต่อไป 

ทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

1. Maslows Hierarchy of Needs Theory 

 ทฤษฏีน้ีเป็นทฤษฏีท่ีแพร่หลายท่ีสุด คือ ทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of Needs 

Theory) – Abraham Maslows ซ่ึงแบ่งลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ลาํดบั คือ (1) 

Physiological Needs ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร นํ้ าด่ืมท่ีพกั บา้น ความตอ้งการทางเพศ 

(2) Safety Needs คือ ความตอ้งการความปลอดภยั ความมัน่คง และความคุม้ครอง (3) Social Needs คือ 

ความตอ้งการทางสังคม ความรัก ความเอาใจใส่ (4) Esteem Needs คือ ความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง 

ตาํแหน่ง อาํนาจ การยกยอ่ยสรรเสริญ (5) Self Actualization Needs ความตอ้งการให้ความคิด ความฝัน

ของตนเองเป็นจริง 

2. Herzberg’s Motivation – Hygiene Theory 

 ทฤษฏีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก เป็นการศึกษาถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบ ต่างๆ ท่ีเช่ือมโยง

เก่ียวกบังานโดยเฉพาะปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ พบวา่ปัจจยัท่ีทาํให้คนเกิดความพึงพอใจต่องาน

เป็นคนละปัจจยักบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความไม่พอใจต่องาน ปัจจยัท่ีทาํให้คน เกิดความพึงพอใจต่องาน 

ส่วนมากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัตวัเน้ืองานท่ีทาํ (Job Content) ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้คนเกิดความไม่พึงพอใจ

ต่องาน ส่วนใหญ่เป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัสภาพท่ีอยู่ลอ้มรอบงานนั้น (Job Context) เฮอร์ซเบอร์ก จึง

สรุปวา่ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพนัธ์ลกัษณะในเน้ืองานโดย

เรียกปัจจยัน้ีว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivators) ส่วนปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job 

dissatisfiers) นั้น จะเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเน้ืองาน เรียกวา่ ปัจจยัอนามยั หรือปัจจยัเพื่อการคง

อยู ่ (Maintenance Factors) เฮอร์ซเบอร์กเช่ือวา่ปัจจยัอนามยัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสําคญัแต่เป็นเพียงการ

ป้องกนัมิให้เกิดความไม่พึงพอใจข้ึน ไม่สามารถนาํไปสู่ความพอใจในงาน ดงันั้นทฤษฏีเฮอร์ซเบิร์ก จึง

เสนอวา่การใหบุ้คคลไดท้าํงานท่ีมีลกัษณะทา้ทายจึงจะเป็นการจูงใจเขาใหท้าํงานอยา่งแทจ้ริง 
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ทฤษฎกีารลาออก 

Porter, Lawler III, และ Hackman  ไดจ้าํแนกประเภทของการลาออกเป็น 4 ประเภท 

 1. การลาออกท่ีเกิดข้ึนจากความประสงคข์อง บุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnove) 

หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองค์การเดิมอนัเน่ืองจากความตอ้งการของบุคคลเองโดยท่ี

บุคคลนั้นไม่ไดถู้กบงัคบัจากใคร 

 2. การลาออกท่ีเกิดข้ึนจากความประสงคข์องบุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnover) 

หมายถึงการท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ทาํงานในองคก์ารเดิม อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม

ของบุคคลเอง เช่น ยา้ยงานตามสามี หรือ คลอดบุตร ถึงแม้ว่าบุคคลต้องการทาํงานอยู่กับองค์การ 

ในขณะท่ีองคก์ารเองก็ตอ้งการใหบุ้คคลทาํงานอยูก่บัองคก์ารเช่นเดียวกนั 

 3. การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization Initiated 

Turnover) หมายถึง การท่ีองค์การไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความจาํเป็ นตอ้งลดจาํนวน

พนกังาน ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งปลดพนกังานออก 

 4. การลาออกท่ีเกิดจากความประสงคข์ององคก์าร (Voluntary Organization Turnover) หมายถึง 

การท่ีองค์การตดัสินใจให้บุคคลส้ินสภาพการเป็นสมาชิกองค์การ เน่ืองจากความไม่มีระสิทธิภาพของ

บุคคลเอง 

Mobley ไดใ้หค้วามหมายของการลาออก หมายถึง การท่ีพนกังานขององคก์ารส้ินสภาพการเป็นสมาชิก

ขององคก์ารนั้น ซ่ึงการส้ินสภาพการเป็นสมาชิกน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลาออกโดยสมคัรใจ คือ การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยพนกังานเป็นผูจ้ดัการเอง 

2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ คือ การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยองคก์รเป็นผูจ้ดัการ และ

หมายรวมถึง การเกษียณอาย ุและการตาย 

 ถึงแมว้า่ “การลาออก” จะมีผูใ้ห้ความหมาย และแบ่งประเภทไวม้ากมาย แต่การลาออกท่ีใชใ้น

งานวจิยัน้ี หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารท่ีเกิดจากความประสงคข์องพนกังานแต่ไม่

รวมถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกท่ีพนักงานควบคุมไม่ได้ อนัได้แก่ การเกษียณอายุ การตาย การ

เจบ็ป่วยร้ายแรง การถูกปลดออก และการไล่ออก 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุธิดา คิวานนท ์(2555) ไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในงาน กบัความตั้งใจ

เปล่ียนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าการเปล่ียนงานไปองค์กรใหม่มี

ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั 

 นายสุมินทร เบ้าธรรม (2554) ในงานวิจยัเร่ือง การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจาก

องคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยสมคัร

ใจของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
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ธญับุรี พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ และตาํแหน่งงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

จากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 นางณฏัฐพร พึ่งบา้นเกาะและอาจารย ์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช (2554) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : 

สํานกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน ท่ีพบวา่ปัจจยัการศึกษา สวสัดิการ และเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 จิดาภา เสน่ห์นุช (2553) วจิยัเร่ือง ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน

ของเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเภสัชกรรม พบวา่สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจใน

การลาออกจากองคก์ร 

 ถนดัชยั ปินธุ (2553) งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานบญัชี

ระดบัปฏิบติัการของบริษทัมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จากการศึกษาพบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีจาํแนกตามระดบัการศึกษา จาํแนกตามอายุ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน และปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานบญัชี 

 วิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) งานวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของครู

โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย

ผลการวิจยัพบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทนมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 สินีนาฏ ชาวตระการ (2552) ในงานวิจยัเร่ือง ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเจา้หนา้ท่ี 

ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนยป์ระสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจยั

ทางคลินิคด้านโรคเอดส์ ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกนั หน่วยงาน

ต่างกนั พบวา่มีระดบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สมสมยั สุธีรศานต ์และจินตนา วรรณรัตน์ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ลาออก โยกยา้ยของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จากการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการลาออก โอนยา้ยของพยาบาล 

3. วธีิการดําเนินการวจัิยd 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ พนกังานและเจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบกทั้งเพศชายและ

เพศหญิง และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซ่ึงประชากรกลุ่มน้ีจดัเป็นประชากรประเภทนบั

ได ้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจาก

การสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 คนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานและเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบกท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ   

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ตาํแหน่ง (4) รายได ้(5) การศึกษา (6) สถานภาพ 

ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการ (2) เงินเดือน (3) วฒันธรรมองคก์ร (4) โครงสร้างองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ (1) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง (2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร (3) เศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งพนกังาน

กรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน เพื่อ

นาํผลไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Cronbach's Alpha) ซ่ึงมีค่าดงัตารางต่อไปน้ี 

ปัจจัยต่างๆ จํานวน 5 ข้อ Alpha 

ปัจจัยภายใน 

(1) สวสัดิการ  5 0.976 

(2) เงินเดือน  5 0.961 

(3) วฒันธรรมองคก์ร  5 0.959 

(4) โครงสร้างองคก์ร 5 0.982 

ปัจจัยภายนอก 

(1) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง  5 0.966 

(2) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร  5 0.950 

(3) เศรษฐกิจ 5 0.944 

แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 5 0.961 

ผลจากตารางดา้นบน แสดงถึงปัจจยัต่างๆ มีค่าความถูกตอ้งและค่าความเช่ือมัน่ท่ีผา่นเกณฑ์การ

ประเมินผล ท่ีมากกวา่ 0.7 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ใชว้ธีิแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ใช้วิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด (min.) 

สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 
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1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษาและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก ใช้การ

คาํนวณทางสถิติ t-Test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

2. สมมติฐานท่ี 2 และ 3 มีเร่ืองของปัจจยัภายในองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย สวสัดิการ เงินเดือน 

วฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ร และปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีประกอบไปดว้ย เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บก ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis :MRA) 

4. สรุปผลการวจัิย

ลกัษณะทางประชากร 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม (400 คน) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 29.0 

- หญิง 71.0 

อายุ 

ต ํ่ากวา่ 20 ปี 0.5 

20 - 30 ปี 32.8 

31 - 40 ปี 25.5 

41 - 50 ปี 37.8 

51 - 60 ปี 2.7 

มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 0.7 

ตําแหน่ง 

ขา้ราชการ 44.5 

พนกังานราชการ 37.3 

ลูกจา้ง 18.2 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ 

ระดับรายได้ต่อเดือน 

ต ํ่ากวา่ 10,000 บาท / เดือน 11.8 

10,001 – 20,000 บาท / เดือน 44.5 

20,001 – 30,000 บาท / เดือน 29.3 

30,001 – 40,000 บาท / เดือน 13.0 

40,001 – 50,000 บาท / เดือน 0.7 

มากกวา่ 50,000 บาท ข้ึนไป / เดือน 0.7 

ระดับการศึกษา 

ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี 33.0 

ปริญญาตรี 60.0 

ปริญญาโท 6.5 

ปริญญาเอก 0.5 

สถานภาพ 

โสด 21.0 

สมรส 71.8 

หยา่ร้าง 7.2 

 พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอาย ุ

41-50 ปี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส 
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ปัจจยัการภายใน มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในหัวขอ้น้ีอยู่ 4 ส่วน คือ ดา้นสวสัดิการ ดา้นเงินเดือน ดา้น

วฒันธรรมองคก์รและดา้นโครงสร้างองคก์ร 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัภายในดา้นสวสัดิการ (400 คน) 

สวสัดิการ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีสวสัดิการเพียงพอกบัการดาํรงชีวติประจาํวนั 7.90 2.059 1 10 

(2) สวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 7.89 1.931 1 10 

(3) มีนโยบายในการใหส้วสัดิการต่างๆท่ีชดัเจน 7.96 2.046 1 10 

(4) ไดรั้บสวสัดิการอยา่งพอเพียงและเป็นท่ีน่าพอใจ 7.92 2.178 0 10 

(5) โดยภาพรวมมีการจดัสวสัดิการไดอ้ยา่งเหมาะสม 8.00 2.106 1 10 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัภายในดา้นเงินเดือน (400 คน) 

เงินเดือน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 8.10 1.827 1 10 

(2) มีการเล่ือนขั้นเงินเดือนอยา่งเหมาะสม 7.76 2.306 0 10 

(3) พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความเป็นธรรมไม่มีอคติ 7.86 2.258 0 10 

(4) ใหส่ิ้งจูงใจเก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษอยา่ง

เหมาะสม 
7.84 2.343 0 10 

(5) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนมีความชดัเจน 7.94 2.263 0 10 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัภายในดา้นวฒันธรรมองคก์ร (400 คน) 

วฒันธรรมองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 8.27 1.596 2 10 

(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได ้ 8.19 1.611 1 10 

(3) ยดึหลกัความถูกตอ้งและเสมอภาค 8.02 1.842 0 10 

(4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี 8.32 1.521 2 10 

(5) ยดึหลกัความรักสามคัคีในหมู่คณะ 8.32 1.760 1 10 
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ตารางท่ี 5 ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างองคก์ร (400 คน) 

โครงสร้างองค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) มีความยดืหยุน่ในการทาํงาน 8.26 1.558 2 10 

(2) มีการส่ือสารและประสานงานขา้มหน่วยงาน 8.26 1.630 1 10 

(3) มีการทาํงานเป็นทีมมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 8.30 1.641 2 10 

(4) มีการกระจายอาํนาจบริหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 8.24 1.711 1 10 

(5) ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือและใหข้อ้มูลแก่พนกังาน 8.39 1.547 2 10 

  

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ ความคิดเห็นมากสุดในดา้นสวสัดิการคือ (5) โดยภาพรวมมี

การจดัสวสัดิการไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นเงินเดือนคือ (1) มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ดา้น

วฒันธรรมองคก์รคือ (4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีเกียรติ ศกัด์ิศรี และดา้นโครงสร้างองคก์รคือ 

(5) ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํช่วยเหลือและให้ขอ้มูลแก่พนกังาน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.00, 8.10, 8.32 และ 8.39 

ตามลาํดบัและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.11, 1.83, 1.52 และ1.56 ตามลาํดบั 

ปัจจยัการภายนอก มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นหวัขอ้น้ีอยู ่3 ส่วน คือ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้น

ภาพลกัษณ์ขององคก์รและดา้นเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 6 ปัจจยัภายนอกดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง (400 คน) 

เวลาทีใ่ช้ในการเดินทาง ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทางไปท่ีทาํงาน 8.26 1.685 2 10 

(2) ระยะเวลาการเดินทางไม่ก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการทาํงาน 8.22 1.680 2 10 

(3) การเดินทางไปท่ีทาํงานสะดวกสบายประหยดัเวลาในการ

เดินทาง 
8.17 1.727 1 10 

(4) ใชเ้วลาในการเดินทางกลบัจากท่ีทาํงานถึงท่ีพกัอาศยัไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 
8.29 1.750 1 10 

(5) ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลบัท่ีพกัไมก่ระทบต่อ

การใชชี้วติประจาํวนั 

8.19 1.896 0 10 
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ตารางท่ี 7 ปัจจยัภายนอกดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร (400 คน) 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 8.51 1.421 2 10 

(2) ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รของท่านน่าทาํงานดว้ย 8.42 1.702 0 10 

(3) ท่านคิดวา่ทาํงานตาํแหน่งใดก็ไดข้อเพียงไดท้าํงานกบั

องคก์รน้ี 
8.26 1.679 1 10 

(4) ท่านมีความรู้สึกวา่องคก์รของท่านมีความน่าเช่ือถือ 8.40 1.570 1 10 

(5) ท่านคิดวา่องคก์รของท่านเป็นท่ีหน่ึงในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 8.48 1.566 1 10 

ตารางท่ี 7 ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ (400 คน) 

เศรษฐกจิ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

(1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผลกบัองคก์รท่าน 8.55 1.478 1 10 

(2) ภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจมีผลกบัองคก์รท่าน 8.43 1.386 2 10 

(3) การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community, AEC) มีผลกบัองคก์รท่าน 

8.36 1.653 0 10 

(4) ผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จากต่างประเทศจาํนวนมาก

ส่งผลต่อองคก์รท่าน 

8.37 1.675 1 10 

(5) การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบกบัองคก์รท่าน 8.45 1.603 2 10 

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ ความคิดเห็นมากสุดในดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง คือ (4) 

ใชเ้วลาในการเดินทางกลบัจากท่ีทาํงานถึงท่ีพกัอาศยัไดอ้ย่างรวดเร็ว ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รคือ (1) 

ท่านภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นเศรษฐกิจคือ (1) การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศมีผล

กบัองคก์ร ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.29, 8.51 และ 8.55 ตามลาํดบัและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.75, 1.42 และ

1.48 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 8 ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก (400 คน) 

แรงจูงใจในการลาออกของ 

พนักงานกรมการขนส่งทางบก 
ค่าเฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ไม่มีความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 8.26 1.908 0 10 

องคก์รอ่ืนมีสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานท่ีดีกวา่ 8.39 1.708 0 10 

องคก์รอ่ืนใหเ้งินเดือนสูงกวา่และสวสัดิการทางเลือกท่ี

มากกวา่กฎหมายแรงงานกาํหนด 

8.37 1.595 0 10 

องคก์รอ่ืนใหต้าํแหน่งงานท่ีสูงกวา่และเป็นงานท่ีทา้ทาย 8.40 1.838 0 10 

เหตุผลส่วนตวั เช่น สุขภาพ การยา้ยท่ีอยูต่ามครอบครัว 

ศึกษาต่อ 

8.47 1.828 1 10 

  

 จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นพบวา่ แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก

ดา้นเหตุผลส่วนตวั มีความคิดเห็นมากท่ีสุด อยูท่ี่ 8.47 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.83 ความคิดเห็น

รองลงมาคือดา้นองคก์รอ่ืนให้ตาํแหน่งงานท่ีสูงกวา่และเป็นงานท่ีทา้ทาย มีความคิดเห็นอยู่ท่ี 8.40 และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.84 

นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน  

 พนักงานกรมการขนส่งทางบกมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ลาออก 

 ตารางท่ี 9 สรุปผลการทดลองสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติทีใ่ช้ ค่า sig 

(1) เพศ  t-Test 0.013 

(2) อาย ุ F-Test 0.002 

(3) ตาํแหน่ง  F-Test 0.000 

(4) รายได ้ F-Test 0.000 

(5) การศึกษา  F-Test 0.000 

(6) สถานภาพ F-Test 0.000 

  

 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได ้การศึกษา และ

สถานภาพมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.5  
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นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานด้วย MRA ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออก

ของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 

ปัจจัยภายใน 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.491 0.326 4.580 0.000 
  

(1) สวสัดิการ  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) วฒันธรรมองคก์ร  0.105 0.066 1.588 0.113 0.232 4.310 

(4) โครงสร้างองคก์ร 0.183 0.090 2.025 0.044 0.122 8.205 

(5) เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง  0.127 0.055 2.308 0.022 0.297 3.367 

(6) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร  -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 

 ปัจจยัภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกไดร้้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 34.6% เป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ 

ดา้นเงินเดือน ดา้นวฒันธรรมองคก์รและดา้นโครงสร้างองคก์ร ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน

การลาออก ไดแ้ก่ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ 

5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

 พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอาย ุ

41-50 ปี ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ มีรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสถานภาพสมรส 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ทั้ง เพศ อายุ ตาํแหน่ง รายได้ การศึกษา และสถานภาพมีผลต่อ

แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

 ปัจจยัภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกไดร้้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 34.6 เป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ ดา้นสวสัดิการ 
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ดา้นเงินเดือน  และดา้นโครงสร้างองค์กร ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ไดแ้ก่ 

ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร และดา้นเศรษฐกิจ 

อภิปรายผล 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศและดา้นตาํแหน่ง มีผลต่อแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายสุมินทร เบา้ธรรม (2554) ใน

งานวจิยัเร่ือง การรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อ

องค์กร และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยสมคัรใจของบุคลากรในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ท่ีมีตาํแหน่งเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวอมรรัตน์ สวา่งอารมย ์(2549)ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานฝ่าย

ผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปังตวัอย่าง ท่ีมีอายุเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจาก

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา ปัจจยัภายในดา้นสวสัดิการและเงินเดือนมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางณัฏฐพร พึ่งบา้นเกาะ 

(2554) ในงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) กรณีศึกษา : สาํนกังานเขตพื้นท่ีพระประโทน ท่ีมีการศึกษา สวสัดิการและเงินเดือนเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการ

ขนส่งทางบกซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิดาภา เสน่ห์นุช (2553) ในงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยทีมี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกรทีปฏิบติังานในองค์การเภสัชกรรม ท่ีมี

สถานภาพเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัภายนอกด้านเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน

กรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายคมคิด คูณยา (2547) ในงานวิจยัเร่ือง การศึกษา

การลาออกของวศิวกร บริษทับางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ท่ีมีเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางเป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 - ปัจจยัภายในดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัชนี ศุจิจนัทรรัตน์, วลัลภา บุญรอด, วิไลวรรณ ทองเจริญ, พวงผกา 

กรีทอง และคณะ (2555) ในงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทาํนายความตอ้งการออกจากงานของอาจารยพ์ยาบาล ท่ี

ผลการวจิยัระบุวา่ วฒันธรรมองคก์ร ร่วมกนัอธิบายความตอ้งการออกจากงานได ้
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- ปัจจยัภายในดา้นโครงสร้างองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่ง

ทางบกซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของวิไลวรรณ อ่อนศรี (2552) กบังานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แนวโน้มการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนในระดบัประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นองคก์ร มีผลต่อแนวโนม้การลาออกเช่นกนั 

- ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาํธร พฤกษานานนท,์ วรุิฬห์ พรพฒันกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของแพทยใ์นภาครัฐ ท่ีพบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีประกอบดว้ยรายได ้

ส่งผลในทางลบต่อความผกูพนักบัองคก์ร และความผกูพนักบัองคก์รส่งผลสูงสุดต่อการลาออก  

- ปัจจยัภายนอกด้านภาพลักษณ์ขององค์กร มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน

กรมการขนส่งทางบกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวปาลิตา วิปุลากร (2555) ในงานวิจยัเร่ือง การ

บริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษา บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) ท่ีภาพลกัษณ์ขององคก์รมี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเขา้ทาํงานและลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

- ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกิจ มีผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทาง

บกซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํธร พฤกษานานนท,์ วิรุฬห์ พรพฒันกุล และคณะ (2546) ในงานวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของแพทยใ์นภาครัฐ ท่ีพบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมส่งผลในทางลบ

ต่อความผกูพนักบัองคก์ร และความผกูพนักบัองคก์รส่งผลสูงสุดต่อการลาออก  

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ปัจจยัท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยั ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในองคก์รและปัจจยัภายนอกองคก์ร

น้ี สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงถึงส่วนปัจจยัภายในองค์กร ทั้ง สวสัดิการ เงินเดือน วฒันธรรม

องคก์ร และโครงสร้างองคก์ร ใหมี้ความเหมาะสมเพิ่มมากข้ึนเพื่อช่วยให้มีผลในการลดแรงจูงใจในการ

ลาออกของพนกังานลง รักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นไวไ้ด ้และยงั

ทาํใหก้ารพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งทางบุคลากร โครงการ นโยบาย วิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้สามารถเดินหนา้และ

พฒันาไปไดด้ว้ยดี 

2. ปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง ภาพลกัษณ์ขององคก์รและเศรษฐกิจ น้ี

ตอ้งเน้นสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดีแก่พนกังาน ทั้งในดา้นการดาํเนินงาน การปฏิบติังาน ธรรมาภิ

บาล ความเสมอภาค การให้อาํนาจตดัสินใจ และการเอาใจใส่ต่อหัวหน้าและพนกังานจะช่วยให้ปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นไปในทางท่ีดี ลดแรงจูงใจในการลาและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องคก์ร

เองด้วย ส่วนเวลาทท่ีใช้ในการเดินทาง และเศรษฐกิจ เป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ยาก จึงตอ้งหาแผนในการ

รับมือต่อเหตุต่างๆ ของทั้งสองปัจจยัใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและตวับุคลากรใหม้ากท่ีสุด 

3. แรงจูงใจในการลาออกยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายตวัท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในการวิจยัน้ี อาจตอ้งวิจยั

เพิ่มเติมในส่วนดงักล่าว ให้เกิดความรู้และขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีจะเสริมคิดนโยบายท่ีเหมาะสม เพื่อลดการ

ลาออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองด้วยการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยักรมการขนส่งทางบก แต่การให้บริการของ

กรมการขนส่งทางบกนั้น มีสาํนกังานใหบ้ริการกระจายตวัตามจงัหวดัต่างๆ อีกดว้ย ในการศึกษาวิจยัคร้ัง

ต่อไป ควรกระจายการวจิยัลงในส่วนของภูมิภาคเพิ่มเติม เช่น ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังาน

สํานกังานจงัหวดัในภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจ

ในการลาท่ีมีความแตกต่างทางภูมิภาคนั้น มีปัจจยัท่ีแตกต่างกนักบัส่วนกลางหรือไม่ 

2. ปัจจยัท่ีสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบก ทั้งสอง

ปัจจยั อนัไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ยงัสามารถศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเพื่อหาปัจจยัอ่ืนท่ีสามารถ

บ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก ท่ีเหลืออยู่ในปัจจยัภายในและ

ภายนอกอีกร้อยละ 34.6 เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานกรมการขนส่งทางบกได้

ครบทุกประเด็นต่อไป 

3. ดว้ยประชากรของกรมการขนส่งทางบกท่ีมีจาํนวนมากถึง 6,376 คน ซ่ึงแบ่งแตกตามตาํแหน่ง

ของพนกังานไดเ้ป็น ขา้ราชการ 3,942 คน พนกังานราชการ 1,376 คน ลูกจา้งประจาํและลูกจา้งประเภท

อ่ืนๆ 1,058 คน (รายงานประจาํปี 2555 กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม) ทาํให้เราสามารถ

ศึกษาวิจยัเพิ่มเติมเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานในส่วนเฉพาะตาํแหน่งได ้เช่น ปัจจยั

แรงจูงใจในการลาออกของขา้ราชการ ปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานราชการ ปัจจยัแรงจูงใจ

ในการลาออกของลูกจา้ง เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษาวจิยั มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิ่งข้ึน

บรรณานุกรม 

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม. "ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของกรมการขนส่งทางบก." ในรายงาน

ประจาํปี 2555, หน้า 1-10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จาํกดั, 2556. 

กาํธร พฤกษานานนท,์ วรุิฬห์ พรพฒันกุล และคณะ. "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลาออกของแพทย์ในภาครัฐ." 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

กุลวดี เทศประทีป. "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม

อิ เ ล็ก ท รอ นิ ก ส์ :  ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ก ร ณี  โ รง ง า น อุต ส า ห ก รร ม อิ เ ล็ก ท ร อนิ ก ส์  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา." วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, 

บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 

เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค. (2533). "ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจท่ีจะลาออกจากองค์การ : ศึกษากรณี

สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2533. 



888 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 
 

คมคิด คูณยา. "การศึกษาการลาออกของวิศวกร บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด." สารนิพนธ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป, วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ, 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2547. 

จารุพรรณ รถทอง. "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานสายวิชาชีพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี." สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2552. 

จิดาภา เสน่ห์นุช. "ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานของเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานใน

องค์การเภสัชกรรม". สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการองค์กร

เภสัชกรรม, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553. 

 จุรีพร กาญจนการุณ. "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกจากองค์การ ศึกษากรณีข้าราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสต

ร ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร , ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2536. 

ถนัดชัย ปินธุ. "ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการของบริษัท

มหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์." สารนิพนธ์ปริญญาบญัชีมหาบณัฑิต, คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 

ณฏัฐพร พึ่งบา้นเกาะ. "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 

(มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงานเขตพื้นท่ีพระประโทน." วิทยานิพนธ์ปริญญาสาขาวิชา

ประกอบการ, คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554. 

ปริชาติ ตนัติวฒัน์. "การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการทาํงานท่ีเก่ียวข้องกับความต้ังใจ

ลาออกจากงานของพยาบาลประจาํ การในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาจิตวิทยา

อุตสาหกรรม, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2538. 

ปาลิตา วปุิลากร.  "การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)." 

บณัฑิตศึกษา, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555. 

ปิยอปัสร ดีประเสริฐวิทย.์ "อิทธิพลของปัจจัยด้านงานและปัจจัยด้านองค์การท่ีมีต่อความต้ังใจท่ีจะ

ลาออกของพนักงานบริษัทธุรกิจส่ือสารคมนาคม."  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

ภทัรา ศรีเจริญ. "ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจเปล่ียนงานของพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช." สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคก์าร, คณะศิลปศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2534. 



889 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 
 

มนิศรา โอมะคุปต์. "การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงานธนาคาร." วิทยานิพนธ์

ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต  ส า ข า จิ ต วิ ท ย า อุ ต ส า ห ก ร ร ม , บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลัย , 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2535. 

รัชนี ศุจิจนัทรรัตน์, วลัลภา บุญรอด, วิไลวรรณ ทองเจริญ, พวงผกา กรีทอง และคณะ. "ปัจจยัทาํนาย

ความตอ้งการออกจากงานของอาจารยพ์ยาบาล." Journal of Nursing Science 30 (2555) : 22-34. 

ลดัดา ฟิชเชอร์. "สาเหตุการลาออกของพนักงานฝ่ายบัญชี กรณีศึกษา บริษัท ลากูน่ารีสอร์ท ภูเกต็ จาํกัด." 

สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาควชิาบริหารธุรกิจ,  

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2546. 

วิยะดา เรืองฤทธ์ิ. "ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อแนวโน้มการย้ายงานหรือลาออกของบุคลากรคอมพิวเตอร์." 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั, สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา, 2545. 

วิไลวรรณ อ่อนศรี. "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาปทุมธานี เขต 2." สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา , มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ, 2552. 

ศุภริณี อาภรณ์. "ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน." 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552. 

สมสมยั สุธีรศานต์ และจินตนา วรรณรัตน์. "ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออก โอนยา้ยของพยาบาล

วชิาชีพ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์." วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 20 (2551) : 145-159. 

สินีนาฏ ชาวตระการ. "ความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานของเจ้าหน้าท่ี ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสาน

ความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพ่ือการศึกษาวิจัยทางคลินิคด้านโรคเอดส์ 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร์), บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล, 2552. 

สุธิดา คิวานนท.์ "ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงาน กับความต้ังใจเปล่ียนงานของบุคลากรสายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ." สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ, 2555. 

สุมินทร เบา้ธรรม. "การรับรู้ถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความ

ผูกพันต่อองค์กร และความตั้ งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยสมัครใจของบุคลากรในสังกัด

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี." วารสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4 (2554) : 37-55. 



890 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 
 

สุรียพ์ร ภุมภคาม. "ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สําฤทธ์ิ สภาพแวดล้อมในการทาํงานความเหน่ือย

หน่าย และความต้ังใจลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี." วิทยานิพนธ์ปริญญา

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2542. 

อมรรัตน์ สว่างอารมย.์ "ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และความพึงพอใจในงานกับ

ความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปังตัวอย่าง." 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ภาควชิามนุษยศาสตร์, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2549. 

อคัครัตน์ พูลกระจ่าง. "ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความต้ังใจลาออกของพนักงาน

บริษัท ไทยเมท็ทอล จาํกัด." คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี, 2541. 

Eric G. L., Nancy L. H., et al. "The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent : A test of a 

Structure Measurement Model Using a National Sample of Workers." The Social Science 

Journal. 38 (2001) : 233-250. 

Herzberg, F. B. S. The motivation to work. New York : John Wiley and Sons, Inc., 1975. 

Igbaria, M. M. and Greenhaus, I. H. "Determinants MIS Employee Intentions : A Structure Maslow, A. 

H. Motivation and Personality." New York : Harper and Brothers, 1954.  

Miller, J. G. and Wheeler, K. G. "Unraveling the Mysteries of Gender Differences in Intentions to 

Leave the Organization." Journal of Organizational Behavior. 13 (1992) : 465-478. 

Mobley, W. H., Griffeth R. W., et al. "Review and Conceptual Analysis of the Employee Turnover 

Process." Psychology Bulletin 86 (1973) : 493-522. 

Mobley, W., William H. Employee Turnover. New York : Addison-Wesley Publishing Company 

Limited., 1982. 

Mowday, R.T., Porter, L.W.,et al. Employee-organization linkages the psychology of commitment, 

Absenteeism and Turnover. New York : Academic press, 1982.  

Muchinsky, P. M. Psychology Applied to Work : An Introduction and Organization Psychology. 

California : Books/Cole Publishing Company Limited., 1996. 

Porter, L. W. and Steers, R. M. “Organizational, Work and Personal Factors in Employee Turnover 

and Absenteesim.” Psychological Bulletin. 80 (1973) : 151-176. 

Smith, P.C., Kendall L.M., et al. "The Measurement of Satisfaction in work and Retirement." Chicago, 

Rand McNally, 1969. 



891 
 

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที1่ ฉบบัที่2 (เมษายน – มิถนุายน 2556) 
 

Spector, P. E. and Jex, S. M. “Relations of Job Characteristics from Multiple Data Sources With 

Employee Effect, Absence, Turnover Intention and Health.” Journal of Applied Psychology. 

76 (1991) : 46-53. 

Wahba, M. A. "Turnover from Organiations : A Multivariate Analusis of A Causal Model." 

Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 1981. 


	ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก
	บทคัดย่อ
	Abstract
	1. บทนำ
	กรมการขนส่งทางบก เป็นสำนักงานระดับกรม โดยขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดยการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่...
	ปัญหาบุคลากรย้ายออกจากงาน เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กรมการขนส่งทางบกได้พบเจอ การลาออกของผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านรังสี และการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรเกิดการชะลอตัว การดำเนินการติดขัด การเสียโอกาสในการเจริญเติบโต และยังต้องเส...
	ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานโดยการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัจจัยสำคัญทั้งสามส่วน อันได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่ช่วยสนับสนุนหรือให้ประโย...
	วัตถุประสงค์
	สมมติฐานการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	กรอบแนวความคิด
	2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	จากการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบกนี้ มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
	แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
	แนวคิดแรงจูงใจ
	ทฤษฎีการลาออก
	Porter, Lawler III, และ Hackman  ได้จำแนกประเภทของการลาออกเป็น 4 ประเภท
	1. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ บุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnove) หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจไม่ทำงานในองค์การเดิมอันเนื่องจากความต้องการของบุคคลเองโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้ถูกบังคับจากใคร
	2. การลาออกที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual Initiated Turnover) หมายถึงการที่บุคคลตัดสินใจไม่ทำงานในองค์การเดิม อันเนื่องมาจากแรงกดดันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบุคคลเอง เช่น ย้ายงานตามสามี หรือ คลอดบุตร ถึงแม้ว่าบุคคลต้องการทำงานอ...
	3. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization Initiated Turnover) หมายถึง การที่องค์การได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความจำเป็ นต้องลดจำนวนพนักงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปลดพนักงานออก
	4. การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Voluntary Organization Turnover) หมายถึง การที่องค์การตัดสินใจให้บุคคลสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกองค์การ เนื่องจากความไม่มีระสิทธิภาพของบุคคลเอง
	Mobley ได้ให้ความหมายของการลาออก หมายถึง การที่พนักงานขององค์การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การนั้น ซึ่งการสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
	1. การลาออกโดยสมัครใจ คือ การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การโดยพนักงานเป็นผู้จัดการเอง
	2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ คือ การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การโดยองค์กรเป็นผู้จัดการ และหมายรวมถึง การเกษียณอายุ และการตาย
	ถึงแม้ว่า “การลาออก” จะมีผู้ให้ความหมาย และแบ่งประเภทไว้มากมาย แต่การลาออกที่ใช้ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การที่เกิดจากความประสงค์ของพนักงานแต่ไม่รวมถึง การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกที่พนักงานควบคุมไม่ได้ อันได้แก่ การเกษียณอายุ...
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	สรุปผล
	ปัจจัยภายในและภายนอกสามารถบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบกได้ร้อยละ 65.4 (จากค่า R Square = 0.654) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 34.6 เป็นปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการลาออก ได้แ...
	อภิปรายผล

