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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเลก็ กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

MOTIVATION THAT INFLUENCES ON EMPLOYEE RESIGANATION IN 
SMALL BANK CASE STUDY OF LAND AND HOUSES BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED : HEAD OFFICE 
พนิตพิชา ศกัด์ิฉตัรมงคล1    ดร.ณกมล จนัทร์สม2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษา 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

2) ปัจจยัแรงจูงใจภายใน 3) ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นพนกังานท่ีอยู่ในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  จ านวน 300 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบาย
ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และ 
Multiple Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) 
สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาคร้ังน้ิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69 
อายุในช่วง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.3  และมี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.3 

โดยปัจจัยท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจภายนอก พบว่า ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  มี
ความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร 

__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านอายุและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารท่ี
แตกต่างกนั ในขณะท่ีเพศและระดบัการศึกษา ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ
ลาออกจากงาน 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การลาออก 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography 2) Internal Motivation 3) External Motivation that influence on resignation 
decision. 

The sample used in this study is a group of employees under Land and Houses 
bank Public Company Limited: Head Office. Research tool is questionnaire used to 
collect data from 300 regular employees. By using descriptive statistic to describe 
Frequency, Mean, Percentage and Standard Deviation and by using ANOVA and 
Multiple Regression Analysis to find T-test, F- test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation 
to analyze relation of all factors in the study at 0.05, the results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female 69 percent were 
aged between 30-39 years old 53.3 percent, 52.3 percent have a bachelor's degree level of 
education and single status 58.3 percent. 

For factors relating to external motivation, salary and benefits show that they are 
to affect the resignation of an employee.  

The hypothesis testing for demographic factors show that sex and age influence 
on resignation decision.  
KEYWORDS : MOTIVATION, RESIGNATION 
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บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารได้มีการโยกยา้ย 

ต าแหน่ง หรือปรับเปล่ียนสถานท่ีท างานอยา่งต่อเน่ือง หลาย องคก์รมุ่งเนน้ให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรมนุษย ์เพื่อใหก้า้วทนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัเติบโตอยา่งเพิ่มข้ึน ประกอบ
กบัทางดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญรุดหนา้อย่างรวดเร็ว ความเจริญต่าง ๆ ท าให้โลก
เปล่ียนแปลงไปเป็นยุค ๆ และขณะน้ี โลกก็อยูใ่นยุคของคล่ืนลูกท่ี 4 คือ สังคมแห่งการ
เรียนรู้( Based Society) และสังคมแห่งปัญญา (Intellectual Society) สังคมต่างก็แข่งขนักนั
ดว้ยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ แข่งขนักนัดว้ยการใชส้ติปัญญา ซ่ึงองคค์วามรู้เช่นท่ีกล่าว
มาน้ี เกิดข้ึนไดด้ว้ย ทรัพยากรคน ท่ีมีความรู้ความสามารถสูงนัน่เอง (รศ.ดร.ปราชญา กลา้
ผจญั พศ. 2550 ) ท่ีจะสามารถผลกัดนัใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปได ้

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources) จึงจดัวา่เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ
ทุกองค์กร ท่ีถือ กนัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในบรรดาทรัพยากร 4Ms ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
บุคลากร( Man) เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) บุคลากรจึง
นบัเป็นทรัพยากรท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ไดม้ากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อให้
องค์กรสามารถแข่งขนัได้ในภาวะท่ีส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ท าให้องค์กร
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองมากกวา่ในอดีต และการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัในธุรกิจให้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการปรับตวัขององคก์รให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัน้ีท า
ใหบ้างองคก์รตอ้งมีการปลดพนกังาน ซ่ึงสาเหตุทั้งหลายอาจเกิดจากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม 
หรือจากปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ การบริหารงานขององค์กร การโอนยา้ยงานหรือการ
ลาออก เป็นตน้  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์แรงจูงใจภายในท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงาน
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์แรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจัิย  
        1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารท่ี
แตกต่างกนั  

2.  ปัจจยัแรงจูงใจภายในความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร  
   3.  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร  
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ พนกังานประจ าท่ีอยูใ่น
ส านกังานใหญ่ของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาวิจยัผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เร่ือง 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- สถานภาพ 

แรงจูงใจภายใน 

- ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- การท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

การตดัสินใจลาออกจากงาน 

 

แรงจูงใจภายนอก 
- ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
- สวสัดิการ 
- ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
- ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
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 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ศึกษาขอ้มูลพนกังาน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีลาออกในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 
 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พนกังาน หมายถึง พนักงานประจ าท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานของ
ธนาคาร  

2. การลาอออก หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์รท่ีเกิดจากความ
ประสงคข์องพนกังาน แต่ไม่รวมถึงการส้ินสภาพท่ีพนกังานควบคุมไม่ได ้ อนัไดแ้ก่ การ
เกษียณอาย ุการตาย การเจบ็ป่วยร้ายแรง การถูกปลดออก การถูกไล่ออก  

3. แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึง
อาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความ
ตอ้งการ ส่ิงต่างๆดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

4. แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคล
ท่ีมากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยก
ยอ่ง แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวร 

5. ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการงานทั้งงานของตนเองและของลูกนอ้ง 

 6. เพื่อนร่วมงาน หมายถึง พนกังานธนาคารท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั หรือต่าง
หน่วยงานท่ีมีการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี และมีเพื่อนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือ 
มีความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

7. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
ภายในหน่วยงาน หรือความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ 

8. สวสัดิการ หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆของพนกังานท่ีองคก์รจ่าย นอกเหนือจาก
เงินเดือนและค่าจา้ง ผลประโยชน์ดงักล่าวอาจจ่ายเป็นเงินสด ส่ิงของหรือบริการ เช่น 
อาหาร ค่าพาหนะ ภาษีเงินไดท่ี้องคก์รออกให้ ท่ีพกัอาศยั สวสัดิการเงินกูส้ าหรับพนกังาน 
เป็นตน้ 

9. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้ส าหรับการท างาน หรือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
องคก์รจ่ายให้กบัผูป้ฏิบติังาน โดยจะจ่ายเป็นในรูปของตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้ เพื่อ
ตอบแทนการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยน าเสนอเป็น
ประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดเกีย่วกบัการลาออก 
 การลาออก (Turnover) เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจและศึกษาในบรรดาผูท่ี้ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มีแนวคิดและการให้ความหมายเก่ียวกบัการขาด
งาน และการลาออกจากงานไวห้ลากหลาย ไดแ้ก่ 

 เฮนแมน ทรี และ จดัด์ (Heneman III and Judge, 2003) จ าแนกประเภทของการ
ลาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลาออกอยา่งสมคัรใจ (Voluntary Turnover) ซ่ึงแบ่งเป็นการลาออกอยา่ง
หลีกเล่ียง ได ้ (avoidable) และการลาออกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ (unavoidable) ส าหรับ
ลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้นมีความเป็นไปไดท่ี้องค์การจะหาวิธีการป้องกนัได ้ ซ่ึงวิธี
ดงักล่าวอาจไดแ้ก่ การปรับค่าตอบแทนให้สูงข้ึน หรือมอบหมายงานใหม่ให้พนกังานท่ีจะ
ลาออกท า ส่วนการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้นองคก์ารไม่สามารถหาวิธีป้องกนัได ้ซ่ึง
การลาออกดงักล่าว ไดแ้ก่ การลาออกเน่ืองจากพนกังานตอ้งการไปศึกษาต่อ พนกังาน
ตอ้งการลาออกเพื่อหางานใหม่ท่ีแตกต่างจากงานเดิม เป็นตน้ การจ าแนกการลาออกอยา่ง
หลีกเล่ียงได ้ และการลาออกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้ั้น บางคร้ังอาจข้ึนอยูก่บัองคก์ารเองวา่
จะพยายามหาวธีิการป้องกนัการลาออกนั้น ๆ หรือไม่ ซ่ึงมีองคก์ารหลายองคก์ารท่ีเลือกจะ
ป้องกนัการลาออกโดยเลือกด าเนินการเฉพาะกบัพนกังานบางคน เช่น พนกังานท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานสูง มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถมีโอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกให้เล่ือนต าแหน่ง 
ไดรั้บการฝึกอบรมมามากมีประสบการณ์มาก และอาจเป็นพนกังานท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ียาก
ต่อการสรรหาพนกังานใหม่มาทดแทน  

2. การลาออกอยา่งไม่สมคัรใจ (Involuntary Turnover) ซ่ึงแยกเป็นการไล่ออก 
และการลดจ านวนพนกังาน โดยมากการไล่ออกจะด าเนินการเฉพาะกบัพนกังานคนเดียว 
ซ่ึงอาจเป็นพนกังานท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบวินยั หรือเป็นพนกังานท่ีมีผล
การปฏิบติังานต ่า ส่วนการลดจ านวนพนกังานจะด าเนินการกบัพนกังานเป็นกลุ่ม การลด
จ านวนพนกังานมกัจะด าเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์าร บางคร้ังอาจจะท า
อยา่งถาวร หรือชัว่คราวก็ได ้ 
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มอบเล่ย ์(Mobley, 1982) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “ employee turnover ” ไว้
ว่า เป็นการท่ีพนกังานซ่ึงได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนจากองค์การหยุดการเป็นสมาชิกใน
องคก์ารนั้น ๆ และจากค าจ ากดัความน้ีมีประเด็นท่ีเนน้ 2 ประการ คือ การหยุดเป็นสมาชิก
ในองคก์าร หรือแยกตวัจากองคก์าร และพนกังาน ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บค่าตอบแทน
จากองคก์ารตามเง่ือนไขของการเป็นสมาชิก และองคก์ารท่ีกล่าวในท่ีน้ีจะหมายถึงองคก์าร
ประเภทใดก็ได ้ เช่น องค์การท่ีท าการผลิต องค์การท่ีให้บริการ หรือหมายถึงองคก์าร
ภาครัฐก็ได ้ เป็นตน้ ส่วนพนกังานก็รวมหมายถึง พนกังานท่ีท างานเต็มเวลา พาร์ทไทม ์
ไดรั้บเงินค่าตอบแทนเป็นชัว่โมง หรือไดรั้บ เงินค่าตอบแทนเป็นเดือนก็ได ้ และจากค า
จ ากดัความของค าวา่ “ employee turnover ” ดงักล่าว การหยุดเป็นสมาชิกขององคก์าร
อาจจะแบ่งไดเ้ป็น การแยกตวัออกจากองคก์รอยา่งสมคัรใจ และไม่สมคัรใจ ซ่ึงในท่ีน้ีผู ้
ศึกษาขอให้ความหมายของค าวา่ การหยุดเป็นสมาชิกในองคก์ารหรือการแยกตวัออกจาก
องคก์าร หมายถึง การลาออกจากกงานนัน่เอง นอกจากน้ีมอบเล่ยไ์ดก้ล่าวถึงผลจากการ
ลาออกจากงานซ่ึงสามารถสรุปไดคื้อ  

1. ผลเชิงลบ ซ่ึงการลาออกจากงานสามารถก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อตวับุคคล (ทั้งผู ้
ท่ีลาออก และเพื่อนร่วมงานท่ียงัคงท างานอยู)่ องคก์าร และต่อสังคม กล่าวคือ  

- ต่อบุคคลท่ีลาออก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบคือ สูญเสียผลประโยชน์ เช่น  
ความอาวโุสในการท างาน หรือตอ้งไปเร่ิมนบัอายงุานใหม่ในองคก์รใหม่ ความกา้วหนา้ใน
งาน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ เกิดจากความเครียดจากการเปล่ียนงาน ผลกระทบต่อการจุน
เจือครอบครัว เกิดความผดิหวงัหากพบวา่งานใหม่ท่ีไดไ้ม่ไดเ้ป็นดงัท่ีคาดคิดเอาไว ้ 

- ต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลท่ียงัคงท างานอยู ่ การลาออกจากงานอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบเชิงลบ คือ สูญเสียเพื่อนร่วมงาน เพิ่มงานใหก้บับุคคลท่ียงัท างานอยู ่ 

- ต่อองคก์าร คือ ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการคดัสรรบุคลากรใหม่และฝึกอบรมก่อ
ให้ เกิดผลกระทบต่อการท างานเน่ืองจากพนักงานท่ีลาออกเป็นผู ้ท่ีมีทักษะและ
ความสามารถเฉพาะทาง และอาจจะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงานกบับุคคลท่ียงัท างาน
อยู่ เน่ืองจากตอ้งท างานแทนผูท่ี้ลาออกจนกว่าองค์การจะหาคนใหม่มาท างานแทนได ้
นอกจากน้ียงัอาจท าให้ขวญัและก าลงัใจของพนกังานลดลง กล่าวคือ การลาออกของ
พนักงานอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อทศันคติของพนักงานท่ียงัท างานอยู่ และอาจจะ
ส่งเสริมใหเ้กิดการลาออกของพนกังานคนอ่ืน ๆ ได ้เป็นตน้  

- ต่อสังคม คือ การลาออกจากงานจ านวนมากของพนกังานจะก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 
การผลิต และส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์าดตลาดเน่ืองจากขาดแรงงานท่ีจะท าการผลิต เป็นตน้  
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 2. ผลเชิงบวกของการลาออกจากงานซ่ึงอาจจะมีต่อตวับุคคล (ทั้งผูท่ี้ลาออกและ
เพื่อนร่วมงาน ท่ียงัคงท างานอยู)่ องคก์ารและต่อสังคม มีดงัต่อไปน้ีคือ  
 - ต่อตวับุคคลท่ีลาออกจากงาน กล่าวคือ ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากท่ีท างาน
ใหม่ มีความกา้วหนา้ในงานเพิ่มข้ึน หากสามารถเขา้กบัองคก์ารใหม่ไดดี้ ก็จะท าให้ไม่เกิด
ความเครียดจากการท างาน และสามารถใช้ทกัษะและความสามารถของตนเองไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี เป็นตน้  

- ต่อเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลท่ียงัท างานอยู ่ คือ การลาออกจากงานของพนกังาน 
ก่อให้เกิดโอกาสในการเคล่ือนยา้ยต าแหน่งงานภายใน และส่งให้เกิดความพึงพอใจของ
พนกังานเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้  

- ต่อองคก์าร อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวก คือ ท าใหอ้งคก์ารไดพ้นกังานใหม่ท่ี 
ดีกวา่ หรือมีประสิทธิภาพในการท างานสูงกวา่คนเก่าท่ีลาออกไป และเม่ือเปล่ียนพนกังาน
ซ่ึงมีความสามารถเขา้มาใหม่ ก็จะท าให้องคก์ารไดรั้บแนวคิดใหม่ ๆ ความรู้ใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ดว้ย นอกจากน้ีการลาออกจากงานอาจก่อให้เกิดโอกาสในการลดตน้ทุน
โดยการปรับโครงสร้างต าแหน่งงาน ซ่ึงอาจจะลดหรือรวมต าแหน่งงานบางต าแหน่ง 
รวมทั้งยงัอาจก่อให้เกิดโอกาสในการส่งเสริมพนักงานท่ียงัคงท างานอยู่กบัองค์การให้
สามารถเติบโตในสายงานได ้เป็นตน้  
ทฤษฎแีรงจูงใจ 

1. ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two factors theory) ซ่ึงเป็น
ทฤษฎีในกลุ่มทฤษฎีเน้ือหา กล่าววา่ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงานมี 2 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี  

 1.1 ปัจจยักระตุน้ (motivator factor) หรือปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง  

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงานโดยตรง องคป์ระกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และ
ความกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 1.2  ปัจจยัค ้ าจุน (hygiene factor) หมายถึง องค์ประกอบท่ีเป็น
ส่ิงแวดลอ้มหรือบริบทของงาน องคป์ระกอบน้ีจะตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็น
ส่วนใหญ่ และมีส่วนท าให้ผูป้ฏิบติั งานไม่พึงพอใจในงานได้แก่ นโยบายและการ
บริหารงาน การควบคุมบงัคบับญัชาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน และสภาพแวดลอ้ม
การท างาน เป็นตน้  
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 เฮอร์ซเบอร์กอธิบายถึงองค์ประกอบทั้งสองว่า ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึก
แตกต่างกนั องคป์ระกอบค ้าจุนจะเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความไม่พอใจ คือ หาก
บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองในองคป์ระกอบน้ีจะรู้สึกไม่พอใจ แต่หากไดรั้บบุคคลจะถูก
ปลดปล่อยจากความรู้สึก ไม่พอใจ และอยูใ่นสภาพอารมณ์เฉยๆ ส่วนองคป์ระกอบกระตุน้
จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ คือ หากบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองในองคป์ระกอบน้ีจะรู้สึก
เฉย ๆ แต่หากไดรั้บการตอบสนองบุคคลจะเกิดความพอใจ เฮอร์ซเบอร์เห็นวา่ความส าคญั
ของปัจจยัจูงใจท่ีท าให้คนท างานมีความพึงพอใจอยู่ท่ีการตอบสนองขั้นสูงทางจิตใจของ
มนุษยม์ากกวา่สภาพแวดลอ้ม แมว้า่จะจดัองคป์ระกอบดา้นสภาพการท างานท่ีดีหรือให้
เงินเดือนค่าจา้ง และสวสัดิการท่ีดีเพียงใดก็ตามหากมิไดท้  าให้บุคคลมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง หรือเปิดโอกาสให้มีการพฒันาหรือความกา้วหน้าในอาชีพ 
แลว้ความอุตสาหะในการท างานจะลดลงเพราะองคก์ารไม่เห็นความส าคญัของเขา 

2. ชูลท์ส (P.Schultz and Ellen Schultz,1994) กล่าวถึงทฤษฎีความตอ้งการ
ตามล าดบัขั้นของ อบัลาฮมั มาสโลว ์ (Needs Hierachy Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีแบ่งความ
ตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็นระดบัขั้นตามความส าคญั และตามแนวคิดของ อบัลาฮมั มาส
โลว ์ มนุษยม์กัจะตอ้งการในส่ิงท่ีตนเองยงัไม่มี ดงันั้นเม่ือความตอ้งการใด ๆ ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการนั้นจะไม่สร้างความจูงใจอีกต่อไป ท าให้เกิดความตอ้งการ
ใหม่ข้ึนอีก และเม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ก็จะให้ความ
สนใจต่อความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนไปอีก และความตอ้งการจากพื้นฐานไปยงัความ
ตอ้งการขั้นท่ีสูงข้ึนมีดงัน้ี คือ  

2.1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) ท่ีก่อให้เกิดแรงขบั
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น  

ความตอ้งการ น ้า อาหาร อากาศ การพกัผอ่น  
2.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและมัน่คงทางส่ิงแวดลอ้ม (Safety 

and Security Needs)  
2.3 ความตอ้งการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ  (Love and 

Belongingness Needs)  
2.4 ความตอ้งการเกียรติยศ (Self Esteem)  
2.5 ความตอ้งการท่ีจะใชศ้กัยภาพสูงสุดของตน (Self Actualization)  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ชวลัณฐั เหล่าพูนพฒัน์ (2548) ศึกษาปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร โดยมี

ความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรส่ือ พบวา่ ปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารทุกปัจจยั 
ส่งผา่นผลรวมทุกดา้นของความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานรายดา้นอย่าง
นอ้ย 1 ดา้นน าไปสู่ความผกูพนักบัองคก์าร ผลรวมทุกดา้นของความพึงพอใจในงานเป็นตวั
แปรส่ือจากปัจจยัส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารทุกปัจจยัไปสู่ความผกูพนักบัองคก์ารทุก
ดา้น การไดรั้บการยอมรับ จากองคก์ารส่งผลทางออ้มผา่นความพึงพอใจในงานดา้นพลงัจูง
ใจในงาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นความกา้วหนา้ ไปสู่ความผกูพนักบั
องค์การด้านจิตใจผ่านความพึงพอใจในงานด้านพลงัจูงใจในงานและดา้นผลตอบแทน 
ไปสู่ความผูกพนักบัองค์การด้านบรรทดัฐาน และด้านคงอยู่ความเป็นท่ีพึ่ งพิงได้ของ
องคก์ารส่งผลทางออ้มผา่นความพึงพอใจในงาน ดา้นพลงัจูงใจในงานไปสู่ความผกูพนักบั
องค์การด้านบรรทดัฐาน และผ่านความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้างาน และด้าน
ผลตอบแทนไปสู่ความผกูพนักบัองคก์ารดา้นคงอยู ่

สิรินาตย ์ กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานของ
บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั
คือเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึกในระดบัมาก มีความภูมิใ จท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร และเห็นวา่องคก์รใหค้วามมัน่คงในอนาคต เน่ืองจากการบินไทยเป็นบริษทัชั้นน า 
อยูใ่นระดบัสายการบินระดบัโลกจึงท าใหพ้นกังานมีความมัน่ ใจในอนาคตการท างานและ
ไม่คิดยา้ยงานไปท่ีอ่ืน 

นิธิวดี ไต่วลัย ์ (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัของ
พนักงานต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านภาวะผูน้ า ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ และดา้นการท างานตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัคือ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าและดา้นองคก์ร ปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รไดแ้ก่ระดบัต าแหน่ง 
ส่วนปัจจยัดา้น เพศอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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มยุรี สุคนธทรัพย ์(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงาน 
บริษทัเซา้ทอี์สตเ์อเช่ียนแพค เกจจ้ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลาออกในระดบัมากล าดบัแรกดงัน้ี ดา้นการประสบความส าเร็จในงาน 
ไดแ้ก่ การเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ชดัเจน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ ไม่มีการ
เช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงานไปสู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่าย
ค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไดแ้ก่ ไม่มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงาน ด้านสภาพการท างาน ได้แก่ ส่วนงานท่ี
รับผดิชอบมีการแบ่งงานไม่ชดัเจนท าให้งานมีความซ ้ าซ้อน ดา้นค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ไดรั้บ
ค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนการท างานในวนัหยุดใอตัราท่ีไม่เหมาะสม ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน ไดแ้ก่บริษทัไม่มีความมัน่คง ดา้นต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ บริษทัมีภาพลกัษณ์ไม่ดี 

ปกรณ์ ล้ิมโยธิน (2555) ศึกษาเร่ือง ตวัแบบสมการโครงสร้างขององคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนกังานโรงแรมในประเทศไทยวิจยัคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานของพนกังานโรงแรมในประเทศไทย โดยเลือกใช้การวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อนาการวิจยัเชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลการวิจยั
เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานโรงแรมในประเทศไทยแบบหลายขั้นตอนจาน
วน 903 คนและเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ วิเคราะห์ผลดว้ย 
LISREL Version8.8 ส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อลล์ (Snowball 
Sampling) จานวน 30 คนเป็น 
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และพนกังานท่ีมีประสบการณ์ลาออกจากงาน การเก็บขอ้มูลใช้
การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซ่ึงจะใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวนประชากรทั้งหมดคือ  
300  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถามแบบมีหลาย
ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ (Multiple-Choice Questions) รวม 4 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพศเป็นค าถามแบบมาตรการวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scales) 
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2. อายเุป็นค าถามแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scales) 

3. ระดบัการศึกษาเป็นค าถามแบบมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scales) 

4. สถานภาพเป็นค าถามแบบมาตรการวดัระดบันามบญัญติั (Nominal scales) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจภายใน ประกอบไปดว้ย ความกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงาน การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating 
Scale 10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 10 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจภายนอก ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 
ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 17 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกจากธนาคารซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 รวม 5 ขอ้ 
 ซ่ึงส่วนท่ี 2-4 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละขอ้มี 11 ตวัเลือก คือ 
ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69 อายุ
ในช่วง 30-39 ปี จ านวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีสถานภาพโสด จ านวน 175 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีระดบัปริญญาตรี จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.3   

2. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจภายใน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายใน ดงัน้ี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั

ปัจจัยความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เฉล่ียระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.33) โดยให้
ความส าคญักบั การท่ีท่านจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งข้ึนอยู่กบัผลงานและความสามารถ
ของท่าน ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.42 และลกัษณะงานท่ีท่านท ามีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
หรือหนา้ท่ีการงานสูงข้ึนกวา่เดิม นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.40 

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยั
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย เฉล่ียในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.08) โดยให้ความส าคญั
กบั เม่ือท่านปฏิบติังานไดดี้ มีคนรับรู้การท างานของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.39
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และท่านพอใจกบัรูปแบบการท างานท่ีท่านตอ้งท าในปัจจุบนั นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
4.85 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายนอก ดงัน้ี 
ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บ เฉล่ียระดบัค่อนขา้งมาก (ค่าเฉล่ีย 5.78) โดยให้ความส าคญักบั ค่าตอบแทนท่ีท่าน
ไดรั้บจากธนาคาร เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 
6.16 และท่านพึงพอใจต่อ การจ่ายโบนสัของธนาคาร นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 5.26 

สวัสดิการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสวสัดิการ เฉล่ียระดบั
ค่อนขา้งนอ้ย (ค่าเฉล่ีย 4.51) โดยให้ความส าคญักบั ท่านพึงพอใจสวสัดิการของธนาคาร 
เช่น เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, สวสัดิการกูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยั, สวสัดิการกูซ้ื้อรถยนต ์มากท่ีสุด 
ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.07 และ สวสัดิการท่ีท่านได้รับจากธนาคารเหมาะสมและสามารถ
แข่งขนักบัตลาดได ้และ ธนาคารไดจ้ดัสวสัดิการให้ท่านจนเป็นท่ีพอใจแลว้ นอ้ยท่ีสุดใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 4.22 

ผู้บังคับบัญชา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา เฉล่ีย
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.33) โดยใหค้วามส าคญักบั ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจในแผนการท างานและเป้าหมายของหน่วยงาน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.49 และ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอยา่งดีเม่ือประสบปัญหาในการท างาน 
นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.23 

เพื่อนร่วมงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัเพื่อนร่วมงาน เฉล่ีย
ระดบัค่อนขา้งมาก (ค่าเฉล่ีย 6.23) โดยใหค้วามส าคญักบั เพื่อนร่วมงานรับฟังความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่างๆของท่านเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.34 และท่านไดรั้บ
การช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานต่างหน่วยงาน ในกรณีท่ีท่านร้องขอเสมอ นอ้ยท่ีสุด ใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 6.13 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคารท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

ดา้นเพศ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการลาออกของพนกังานท่ีแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ด้านอายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

ดา้นสถานภาพ พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลาออกของพนกังาน 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยแรงจูงใจภายใน มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของ
พนกังานธนาคาร พบวา่ 

ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนักงาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกมีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของ
พนกังานธนาคาร พบวา่ 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังานธนาคาร จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อร่วมงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการลาออกของพนกังาน
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั ควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆให้มากข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้พนกังานสามารถตดัสินใจลาออกได้
นั้นมีมากมาย และท าอย่างไร ให้พนกังานมีความรู้สึกว่าธนาคารเห็นความส าคญัในเร่ือง
ของบุคลากรทุกคนมากท่ีสุด  รวมถึง การสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรท่ีธนาคารเห็นวา่
ม่ีคุณค่าให้ยงัคงท างานให้กับธนาคารโดยไม่คิดตัดสินใจลาออก ดังนั้น ผลการวิจยัน้ี
สามารถเป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและปรับปรุงแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางดา้นบุคลากรของธนาคารได ้
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังาน รวมทั้งเพิ่มในส่วนของปัจจยัแรงจูงใจต่างๆ 
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2. ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลควรเป็นข้อมูลท่ีไม่เก่า
จนเกินไปและมีการอพัเดทอยูเ่สมอ 

3. ส าหรับการเก็บขอ้มูล เพื่อไม่ใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ ควรเก็บขอ้มูลอยา่งระมดัระวงั 
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดรู้้ถึงวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัอยา่งชดัเจน  
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