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ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษัทท.ีเค.ดี ไฟเบอร์ จ ากดั 
MOTIVATION FACTORS OF EMPLOYEE’S RESIGNATION IN T.K.D. FIBER 

COMPANY 
นริสสา  รุจินานนท์1  ผศ.พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที .เค.ดี ไฟ
เบอร์  จ  ากัด เ ป็นการศึกษาวิจัย เ ชิงป ริมาณ มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษา  1) ปั จจัย
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี 
ไฟเบอร์ จ  ากดัท่ีแตกต่างกนั 2) ปัจจยัภายในมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของ
พนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 3) ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนักงานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 4) ปัจจยัภายอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากัดโดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด ในเดือนสิงหาคม 2557 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมทางสถิติดว้ยวิธี T-Test, F-Test, One-way ANOVA และ Multiple Regression 
Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.3 
และมีอายุระหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.8 เป็น
พนกังานฝ่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 22.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.8 
และมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาบริษทัหรือองค์กร
อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัและศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัดา้นองคก์ารเพิ่มเติมนอกจากนั้นควร
ศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีเป็นพนกังานท่ีลาออกจากองค์กรไปแลว้เพื่อให้ทราบถึง
เหตุผลท่ีแทจ้ริงในการลาออกของพนกังาน  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, การลาออก, พนกังาน 
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 Research of motivation factors on turn-over of employees in T.K.D Fiber 
Company Limited is Quantitative Research. Research have 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. (4) 
relational between job satisfaction with Organizational Commitment and motivation on 
turn-over of employee.  Research collected data with 400 samples from employees at 
T.K.D Fiber Company Limited on August 2014. 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. 

  The results of this study showed that the majority were female 54.3 percent, 34.5 
percentate the age between 20-29 years old, 58.3 percent of single status,22.3 percent as 
position in other department, 64.8 percent have a bachelor's degree level of education and 
39 percent of monthly income between 10,001 – 20,000 baht  
 Recommendation, further research should study other companies that have 
something in common and compare further organization factors. Moreover, researcher 
ought to study target group who resigned in order to know the reason of employee's 
resignation 
KEYWORDS : MOTIVATION, RESIGNATION, EMPLOYEE 
 
บทน า 

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
ทุกองค์กรไม่น้อยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ในองค์กร เช่น เงินทุน วตัถุดิบ วิธีการ และเคร่ืองจกัร 
ถึงแมจ้ะมีความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มามากมาย แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะน ามา
ทดแทนทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งส้ินเชิงบุคลากรจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถเผชิญกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ  

บริษทั ที.เค.ดีไฟเบอร์ จ  ากดั เป็นผูน้ ารายใหญ่ของประเทศไทยในด้านการผลิต
และจดัจ าหน่ายหลงัคากระบะไฟเบอร์กลาส ชุดตกแต่งรถยนตแ์ละรถดดัแปลงพิเศษ เป็น
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ตน้ แต่ในปัจจุบนัธุรกิจน้ีเร่ิมมีคู่แข่งเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นความตอ้งการของแรงงานในตลาด
จึงสูงข้ึนท าให้บริษทัตอ้งประสบกบัปัญหาการลาออกของพนกังาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั
อย่างมากเน่ืองจากการรับสมคัรพนกังานแต่ละคนตอ้งใช้ระยะเวลาในการสอนและการ
ปฏิบติังานเป็นเวลานาน พนกังานถึงจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการลาออก
ของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั ทั้งปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัภายใน ปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผล
ต่อการลาออกของพนกังาน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รเพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุในการลาออกของพนกังาน เพื่อท่ีองค์กรจะสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการลดอตัราการลาออกและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค. ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายใน เช่น อตัราผลตอบแทน สวสัดิการ 
โครงสร้างองค์กรความก้าวหน้าในการท างานและภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดีไฟ
เบอร์ จ  ากดั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานของบริษทั ที.เค.ดี  ไฟเบอร์ จ  ากดั 
ซ่ึงบริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 1,420 คนและผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
คนโดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran 
 2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ เช่น เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ปัจจัยภายใน เช่น อัตรา
ผลตอบแทน สวสัดิการ โครงสร้างองคก์ร ความกา้วหนา้ในการท างานและภาพลกัษณ์ของ
องค์กร ปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจการ
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ท างานและความผกูพนัต่อองคก์รท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.
ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 
 3. สถานท่ีในการวจิยัคร้ังน้ี คือ บริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์จ ากดั โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 13 สิงหาคม ถึง วนัท่ี 13 กนัยายน 2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ 

 
 
 
 
   
ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 

 ปัจจัยภายใน 
- อตัราผลตอบแทน 
- สวสัดิการ 
- โครงสร้างองคก์ร 
- ความกา้วหนา้ในการท างาน 
- ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ปัจจัยภายนอก 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ความพึงพอใจในการท างาน 
- ความผกูพนัต่อองคก์ร 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
ลาออกของพนกังานบริษทั 
ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของ
พนกังาน บริษทั ที.เค.ดีไฟเบอร์ จ  ากดั เพื่อผูบ้ริหารสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน 
 2. ทราบถึงปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค. ดีไฟเบอร์ จ  ากดั เพื่อผูบ้ริหาร
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน 
 3. ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัน ามาใช้เป็นแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังาน 
 4. ผลจากการท าวิจยัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับองค์กรอ่ืนๆ เพื่อวาง
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดีไฟ
เบอร์จ ากดัผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดทฤษฏีต ารา เอกสาร บทความและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s general theory of human motivation) 
  มาสโลว์  (1970 หน้า  36-46) อ้าง ถึงในก ริช เพชร  ชัย ช่วย , 2544, หน้า12) 
นกัจิตวทิยาชาวองักฤษไดเ้สนอทฤษฎีการจูงใจโดยอธิบายวา่การจูงใจคนคือการปฏิบติัการ
ตอบสนองความตอ้งการของคนซ่ึงมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของคนออกเป็น5 ระดบั 
ดงัน้ี 1.ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) 2.ความตอ้งการความปลอดภยั 
(security needs) 3.ความตอ้งการทางสังคม (belongingness needs) 4.ความตอ้งการท่ีจะ
ได้รับการยกย่อง (esteem needs) 5.ความตอ้งการท่ีจะได้รับความส าเร็จในชีวิต (self-
actualization needs) ของเขาเอง 
ทฤษฎกีารจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s existence relatedness growth theory)  
  แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972, pp. 507–532) ไดเ้สนอทฤษฎี ERG โดยอาศยั
พื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์แต่ไดมี้การสร้างรูปแบบท่ีมีจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎี
ของมาสโลว์จากการวิจัยของแอลเดอร์เฟอร์เห็นว่าความต้องการของมนุษย์จาการ
ศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ์ แอลเดอร์เฟอร์ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประเภท 
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ซ่ึงจะใชส้ะดวกและตรงกบัความเป็นจริงมากกวา่ความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 3 ประเภทจะ
ประกอบด้วย E หรือความต้องการด ารงชีวิต (Existence) R หรือความตอ้งการสัมพนัธ์ 
(Relatedness) และ G หรือความตอ้งการเจริญกา้วหน้า(Growth) ทฤษฎี ERG น้ีจะมีขอ้
สันนิษฐาน 3 ประการเป็นกลไกส าคญัอยูคื่อ 
 1. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนอง (need satisfaction ) นัน่เองหากความ
ตอ้งการระดบัใดไดรั้บการตอบสนองนอ้ยความตอ้งการประเภทนั้นจะมีอยูสู่ง 
 2. ขนาดความตอ้งการ (desire strength) ถา้หากความตอ้งการประเภทท่ีอยูต่  ่ากวา่
เช่นความตอ้งการอยู่รอดไดรั้บการตอบสนองมากเพียงพอแลว้ก็จะยิ่งท าให้ความตอ้งการ
ประเภทท่ีอยูสู่งกวา่มีมากยิง่ข้ึน 
 3. ความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง (need frustration) ถา้หากความตอ้งการ
ประเภทท่ีอยูสู่งมีอุปสรรคติดขดัไดรั้บการตอบสนองน้อยก็จะท าให้ความตอ้งการประเภท
ท่ีอยูต่  ่ากวา่ลงไปมีความส าคญัมากข้ึน 
ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory)  

   เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1959) เป็นนกัจิตวิทยาอีกผูห้น่ึงท่ีมุ่งมัน่ศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจในการท างาน ผลงานของเขาในเร่ืองน้ีมีปรากฏแพร่หลายมาตั้งแต่ปีค.ศ. 
1966 และ ค.ศ.1968 ปัญหาท่ีเขาเฝ้าถามตนเองอยู่เสมอคือ ท าอย่างไรจะจูงใจคนในการ
ท างานไดเ้ป็นอยา่งดีเขาเห็นวา่การให้ ค่าแรงต ่าท าใหค้นงานไม่พอใจแต่การให้ค่าแรงสูงก็
มิไดท้  าใหค้นงานอยากท างานหนกัข้ึน เงินมิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดจะท าใหค้นงานท างานไดม้าก
กว่าเดิม แม้เงินจะมีความส าคญัก็ตามขณะเดียวกันความมั่นคงและบรรยากาศท่ีดีใน
องค์การก็มิใช่ส่ิงจูงใจสูงสุดอีกเช่นเดียวกนั ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กเน้นอธิบายและให้
ความส าคญักบัปัจจยั 2 ประการได้แก่ “ตวักระตุน้” (Motivators) และ “การบ ารุงรักษา” 
(Hygiene) สองปัจจยัดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่งซ่ึงผูบ้ริหาร
องคก์ารควรพิจารณาเพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารคนและบริหารงาน 
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการลาออก 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความตั้งใจทีจ่ะลาออก 
 Mowday และคณะ (1981) กล่าววา่การท่ีพนกังานจะมีความตั้งใจท่ีจะคงอยูห่รือ
ลาออกจากองคก์ารเป็นผลมาจาก 2 ปัจจยัใหญ่ๆ คือ 
 1. ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่องาน (Affective Responses to the Job) สามารถ
น าไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะลาออกและก่อให้เกิดพฤติกรรมการลาออกได ้เช่น ความ
พึงพอใจในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) ความผกูพนั
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ต่องาน เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกนั ความรู้สึกเหล่าน้ี ก็สามารถช่วยลดความตั้งใจท่ีจะ
ลาออกของพนกังานไดด้ว้ยเช่นกนั 
 2. ปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน (Non-work) เช่น การทดลองงาน ความต้องการ
แรงงานความจ าเป็นในชีวิตสมรส ความผูกพนัในครอบครัว การฝึกงาน ฯลฯ เป็นส่ิงท่ี
สามารถเพิ่มหรือลดความตั้งใจท่ีจะลาออก หรือคงอยูต่่อในองคก์ารของพนกังานได ้
ผลของความตั้งใจทีจ่ะลาออก 

Mowday และคณะ (1981) กล่าวว่าความตั้งใจท่ีจะลาออกมีผลต่อการแสดงออก
ของพฤติกรรม 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พนกังานจะตดัสินใจลาออกโดยทนัที หากเกิด
ความรู้สึกท่ีตอ้งการจะลาออก แมว้า่จะยงัไม่มีทางเลือกอ่ืนรองรับก็ตาม 

2. พฤติกรรมการคน้หาทางเลือกเม่ือพนกังานมีความตั้งใจท่ีจะลาออก พนกังานก็
จะพยายามหาทางเลือกอ่ืนมารองรับตอนท่ีลาออกไปจากองค์การเดิม เพื่อจะได้ไม่ตอ้ง
กลายเป็นผูว้่างงานหลงัจากลาออกจากงานไปแล้ว แต่โอกาสท่ีจะค้นหาทางเลือกนั้นก็
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปของพนกังาน เช่น อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ 
รวมทั้งข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในขณะนั้นดว้ย 

3. พฤติกรรมดา้นอ่ืนๆ เม่ือพนกังานทราบว่าตนเองไม่สามารถคน้หาทางเลือกท่ี
ตนปรารถนาได้หรือมีทางเลือกน้อย พนักงานก็จะยงัคงไม่ลาออกจากองค์การ แต่จะมี
พฤติกรรมอ่ืนเกิดข้ึนแทนเช่น การขาดงาน การเฉ่ือยงาน การติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
การใชก้ลไกป้องกนัตนเอง (Defense Mechanism) ฯลฯ เพื่อลดความวิตกกงัวลและความ
คบัขอ้งใจท่ีเกิดจากการไม่สามารถลาออกจากองคก์ารได ้
แนวคิดเกีย่วกบัการลาออก 
 Mobley และคณะ (1982) ได้ให้ความหมายของการลาออกว่า หมายถึง การท่ี
พนักงานขององค์การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การ ซ่ึงการส้ินสภาพการเป็น
สมาชิกน้ีแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ 

1. การลาออกโดยสมคัรใจ (Voluntary Turnover) หมายถึง การท่ีพนกังานเป็นผู ้
ตดัสินใจลาออกเอง ไมว้า่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ (Involuntary Turnover) หมายถึงการท่ีพนักงาน
ลาออก โดยเขาไม่ไดเ้ป็นผูเ้ลือกเองอยูน่อกเหนือการควบคุมของพนกังาน ซ่ึงอาจเกิดจาก
การถูกปลดเพราะพนักงานไม่มีความจ าเป็นต่อองค์การอีกต่อไป หรือเกิดจากการถูกไล่
ออก เม่ือพนักงานไม่มีความสามารถเพียงพอหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของ
องคก์าร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีประชากรและหน่วยวเิคราะห์ คือ พนกังานของบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 
(questionnaire)ส ารวจปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพนัต่อองค์กรท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ 
จ  ากดั โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่  
1. เพศ เป็นค าถามชนิดปลายปิดใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั 

 2. อาย ุเป็นค าถามชนิดปลายปิดใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทเรียงล าดบั 
 3. สถานภาพการสมรส เป็นค าถามชนิดปลายปิดใช้ระดับการวดัข้อมูลเป็น

ประเภทนามบญัญติั 
4. อาชีพเป็นค าถามชนิดปลายปิดใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล เป็นประเภทนามบญัญติั 
5. ระดบัการศึกษา เป็นค าถามชนิดปลายปิดใช้ระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภท

เรียงล าดบั 
6. รายได้ต่อเดือน เป็นค าถามชนิดปลายปิดใช้ระดับการวดัข้อมูลเป็นประเภท

เรียงล าดบั 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัภายใน ท่ีประกอบไปดว้ย อตัราผลตอบแทน 

สวสัดิการ โครงสร้างองคก์ร ความกา้วหนา้ในการท างานและภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดย
ใชร้ะดบัวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยันอก ท่ีประกอบดว้ยเศรษฐกิจและสังคม โดย
ใชร้ะดบัวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจในการท างานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน 
บริษทั  ที.เค.ดีไฟเบอร์ จ  ากดั โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 
และมีอายุระหว่าง 20-29 ปี จ  านวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5 สถานภาพโสด จ านวน 
195 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.8 เป็นพนกังานฝ่ายอ่ืนๆ จ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3
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การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 259 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.8 และมีรายได้ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจภายใน 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายใน ดงัน้ี 
 ด้านอตัราผลตอบแทน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าถามดา้น
อตัราผลตอบแทนขอ้ท่ี 5 องค์กรไม่มีการมอบรางวลัพิเศษเม่ือประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายประจ าปี ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.76 และต ่าท่ีสุดคือค าถามดา้นอตัราผลตอบแทนขอ้ท่ี 
1 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติัในระดบัค่าเฉล่ีย 8.20  
 ด้านสวสัดิการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัค าถามดา้น
สวสัดิการขอ้ท่ี 2 การไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ในดา้นสุขภาพ ในระดบัค่าเฉล่ีย 9.00 และต ่า
ท่ีสุดคือค าถามดา้นสวสัดิการขอ้ท่ี 2 ไม่มีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบติังานใน
ระดบัค่าเฉล่ีย 8.09 
 ด้านโครงสร้างองค์กร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าถามดา้น
โครงสร้างองคก์รขอ้ท่ี 4 องคก์รของท่านขาดการท างานเป็นทีมในระดบัค่าเฉล่ีย 8.47 และ
ต ่ า ท่ีสุดคือค าถามด้านโครงสร้างองค์กรข้อท่ี 3 ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการ
ประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.55 
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ค าถามด้านความก้าวหน้าในการท างานข้อท่ี 2 ท่านไม่ทราบเก่ียวกบัความก้าวหน้าใน
อาชีพในระดบัค่าเฉล่ีย 8.76 และต ่าท่ีสุดคือ ค าถามดา้นความกา้วหนา้ในการท างานขอ้ท่ี 1 
ท่านไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในระดบัค่าเฉล่ีย 8.13 
 ด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าถาม
ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กรขอ้ท่ี 2 องค์กรไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยัในระดบัค่าเฉล่ีย 8.26 และต ่าท่ีสุดคือค าถามด้านภาพลกัษณ์ขององค์กรขอ้ท่ี 5
องคก์รไม่มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจในระดบัค่าเฉล่ีย 5.18 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจภายนอก ดงัน้ี 
 ด้านเศรษฐกจิ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัค าถามดา้นเศรษฐกิจ
ขอ้ท่ี 2 ท่านเห็นวา่อตัราผลตอบแทนขององคก์รอ่ืนน่าสนใจมากกวา่ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.12
และต ่าท่ีสุดคือค าถามด้านเศรษฐกิจขอ้ท่ี 5 องค์กรของท่านได้รับแรงกดดันจากสภาพ
เศรษฐกิจ จึงจ าเป็นตอ้งปรับลดค่าแรงในระดบัค่าเฉล่ีย 4.39 
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 ด้านสังคม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าถามดา้นสังคมขอ้ท่ี 5 
หวัหน้างานของท่านไม่ยอมรับความสามารถในการท างานในระดบัค่าเฉล่ีย 7.98 และต ่า
ท่ีสุดคือค าถามดา้นสังคมขอ้ท่ี 1ท่านมีปัญหาในเร่ืองระยะเวลาการเดินทาง เช่น รถติดใน
ระดบั 6.93 
สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจอืน่ๆ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจอ่ืนๆดงัน้ี 

ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั
ค าถามดา้นความพึงพอใจในการท างานขอ้ท่ี 4 งานท่ีท่านไดรั้บตอ้งรับผิดชอบเกินหนา้ท่ี
ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.48 และต ่าท่ีสุดคือค าถามดา้นความพึงพอใจในการท างานขอ้ท่ี 1 ท่าน
ไดรั้บงานไม่ตรงกบัต าแหน่งงานในระดบั 7.68 
 ด้านความผูกพันต่อองค์กร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัค าถาม
ดา้นความผูกพนัต่อองค์กรขอ้ท่ี 5 ท่านคิดว่าหากท่านไดมี้โอกาสเปล่ียนงานไปยงัองค์กร
อ่ืน ท่านจะประสบความส าเร็จในการท างานมากกวา่ในระดบัค่าเฉล่ีย 8.27 และต ่าท่ีสุดคือ
ค าถามดา้นความผูกพนัต่อองค์กรขอ้ท่ี 3 ท่านไม่เต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กบัองค์กร
แมจ้ะไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระดบัค่าเฉล่ีย 7.00 
สรุปผล 
 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการลาออกของ
พนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดัผูว้จิยัจึงไดส้รุปเป็นสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนไม่มีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการลาออกของ
พนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 

สมมติฐานข้อที่ 2 พบวา่ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน สวสัดิการ 
โครงสร้างองค์กร ความก้าวหน้าในการท างานและภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปัจจัยภายนอกประกอบด้วยเศรษฐกิจและสังคมมี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที ่4 พบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยความพึงพอใจในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์รมีสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี 
ไฟเบอร์ จ  ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 1. ปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ
ลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของก าธร พฤกษานานนทแ์ละคณะ (2546)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการลาออกของแพทยใ์นภาครัฐ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลในทางลบต่อความผกูพนักบัองคก์ร 
 2. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กร มี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการลาออกของพนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของภิญโญ เสือพิทกัษ์ (2541) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานกบัความตั้งใจลาออกจากองค์กร
ของพนกังานบริหารระดบักลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจาก
องคก์รและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543) ศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้
วฒันธรรมองค์การความผูกพนัต่อองค์การและความตั้ งใจท่ีจะลาออกของพนักงาน
กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลการศึกษาพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกนัความตั้งใจท่ีจะลาออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. ปัจจยัประชากรศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกนัต่อแรงจูงใจในการลาออกของ
พนกังานบริษทั ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิธิวดีไต่วลัย ์(2551) 
ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 4. ปั จจัยภายใน เ ช่น อัตราผลตอบแทน สวัส ดิการ โครงสร้างองค์กร 
ความกา้วหน้าในการท างานและภาพลกัษณ์ขององค์กรไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การลาออกของพนักงานบริษทั ที .เค.ดี ไฟเบอร์ จ  ากัดซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสุว
ลักษณ์ แสนภักดี (2550) ศึกษาถึงแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานระดับ
ปฏิบติังานการบริษทัซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอศรีราชาจงัหวดั
ชลบุรีผลการศึกษาพบว่าดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสกา้วหนาใน
อาชีพ ดา้นรายได ้ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้ม
การลาออกจากงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
 บริษทัควรมีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถ 
เช่น ทกัษะดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษเพื่อให้ทดัเทียมกบัคู่แข่งท่ีมีศกัยภาพ ดงันั้น
จึงตอ้งเตรียมพร้อมในเร่ืองของภาษาเพื่อท่ีจะไดส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งราบร่ืน เพื่อเตรียม
รับกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือและ
ปลูกฝังคุณลกัษณะ ทศันคติท่ีดีในการท างาน เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานของ
พนกังานใหต้รงตามท่ีสถานประกอบกิจการตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ
ของแรงงานและความเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืของสถานประกอบการ 
ปัจจัยด้านสังคม 

การท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้นไม่ใช่อยูท่ี่ผลประโยชน์หรือก าไรของ
องคก์รเพียงอยา่งเดียวแต่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงการคืนก าไรในส่ิงท่ีดีงามสู่สังคมควบคู่ไปดว้ย
ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจจึงตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการบริหาร
จดัการเพื่อสร้างให้องค์การอยูร่อดไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ในการด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น องคก์รจะตอ้งมีการวางแผนท่ี
ดีมีการปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีและสม ่าเสมอ  
ปัจจัยด้านความพงึพอใจในงาน 
 บริษทัควรพฒันาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถและ
ทศันคติท่ีมีต่องานของบุคคลากร เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานของพนกังานอยา่ง
มีระบบ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ทกัษะ ทศันคติในเร่ืองทัว่ ๆไป อยา่งกวา้ง ๆ โดยมุ่มเน้น
การสร้างคนให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมการท างาน 
และด ารงชีวติอยูภ่ายในองคก์รไดอ้ยา่งปกติสุข 
ปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์กร 

บริษทัควรสร้างความสามคัคีในองค์การให้กบัพนกังานในทุกระดบัรวมถึงการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง และให้ความส าคญักบัพนกังานให้
พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรเพื่อช่วยพฒันาองคก์รและสร้างความภาคภูมิใจใน
การปฏิบติังาน รวมถึงส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน
และความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัการศึกษาเฉพาะกรณีบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจึงควรท า
กบับริษทัหรือองคก์ารอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะงานและประกอบกิจการท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านองค์การโดยศึกษาระดับผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหาร
ระดบัสูงเพิ่มเติม 
 3. ควรศึกษากบักลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีเป็นพนักงานท่ีลาออกจากองค์การไป
แลว้เพื่อใหท้ราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการลาออกของพนกังาน 
 4. ควรศึกษางานวิจยัอ่ืนในหัวขอ้ใกลเ้คียงกนัเพื่อท่ีจะพิสูจน์ว่าผลสรุปใกล้เคียง
หรือสอดคลอ้งเหมือนหรือต่างจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงอาจท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานท่ีละเอียดและชดัเจนยิง่ข้ึน  
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