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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group”  
มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” โดย
มีปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการยอมรับ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน ปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน ปัจจัยด้านความมนัคงของงาน และปัจจัยด้านความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน กลุ่ม
ตัวอย่างทีเลือกศึกษาประกอบด้วยประชากรทีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟสบุ๊กชือ “JobThai Official Group” จาํนวน 400 คน 
เครืองมือทีใช้เพือการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที 1 แบบสอบถาม
ประชากรศาสตร์ เป็นคาํถามปลายปิดหลายตวัเลือก เพือคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย มีคาํถามในส่วนนีทงัหมด 6 ขอ้ เพือ
สอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ปีเกิดทีบ่งบอกเจนเนอเรชัน สถานภาพสมรส รายได้ อายุงาน และผล
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที 2 ปัจจยัเสริมทีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน เป็นคาํถาม
ปลายปิดหลายตวัเลือก ประกอบด้วยชุดขอ้มูลคาํถาม ปัจจัยเสริมทีมีผลต่อการต่อการตดัสินใจลาออกของผูต้อบแบบ
คาํถาม ได้แก่ ปัจจัยด้านการยอมรับ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน ปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ปัจจยัดา้นความมนัคงของงาน และปัจจยัดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน และส่วนที 
3 ขอ้เสนอแนะเพมิเติม เป็นคาํถามปลายเปิด เพอืสอบถามความเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม  
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จากการศึกษาพบว่าประชากรทีเป็นสมาชิกกลุ่มเฟสบุ๊กชือ “JobThai Official Group”ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกิด
ระหว่างปี 2525-2548 มีรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึนไป มีสถานะโสด มีอายุงาน 10 ปีขึนไป และมีมีผลประเมินการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 

ผลการศึกษาพบว่าความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับ รองลงมาคือดา้นทีอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน และสุดทา้ยดา้น
ทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหน้างาน และดา้นความมนัคงของงาน  ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: การยอมรับ, ผลตอบแทน, ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนร่วมงาน, ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานานความมนัคงของ
งาน, ความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน 

 

Abstract 

 The purposes of this study were to study Factors Affecting Intentions to Quit the Job of Member of Facebook 
Community Group Named “JobThai Official Group”. to study the factors affecting the intention to quit the job, the 
researcher has determined the factors affecting the resignation which consists of Acceptance, Pay-off, Relationship 
between Colleagues, Relationship with Supervisor, Job Stability, and Work-Life Balance. The sample group were 400 
people who are members of the Facebook community group named “JobThai Official Group”. The tool used for data 
collection was a 3 -part questionnaire. Part 1  is Demographic questionnaire, multiple choice closed-ended questions to 
screen target groups. There are 6 questions in this section consists of Gender, Year of Birth Indicating Generation, Marital 
Status, Income, Age of Employment, and Performance Evaluation of Respondents. Part 2 is Multiple choice closed-ended 
questions about Additional factors affecting the decision to quit the job contains a set of questions which consist of 
Acceptance, Pay-off, Relationship between Colleagues, Relationship with Supervisor, Job Stability, and Work-Life 
Balance. And Part 3 additional suggestions, open-ended question to ask for opinions or suggestions from respondents. 

The result of the questionnaire found that most of the sample group are single female were born between 1982-
2005.  Their monthly income is more than 50,001 Baht. They have more than 10 years’ experience of work and have a 
good performance appraisal. 

The study found that the intention to quit the job of the members of the Facebook group named “JobThai Official 
Group” was at a moderate level. When considering each factor, it was found that the highest-level factor was the acceptance 
factor. Followed by a high level, consists of, work-life balance, and the relationship between colleagues. And the moderate 
level, consist of, pay-off factor, relationship with the supervisor factor, and job Job Stability factor, respectively.  

Keyword: Acceptance, Pay-off, Relationship between Colleagues, Relationship with Supervisor, Job Stability, Work-
Life Balance 
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บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทรัพยากรทีสําคญัอยา่งมากสาํหรับทุกองคก์ร องคก์รจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลว
ก็มีทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัสาํคญั จึงไดเ้กิดเป็นการศึกษาศาสตร์แห่งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งจริงจงัขึนมา 
การรู้จกัวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างถูกตอ้งย่อมนาํมาซึงผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพมากขึน และส่งผลให้
องคก์รมีศกัยภาพมากขึนไปดว้ย แต่ผลลพัธ์นนัก็ไม่ใช่ค่าตายตวั จึงทาํใหศ้าสตร์แห่งการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยน์นั
จึงมีความสาํคญัและมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีจึงจะสามารถเขา้ใจแก่นแทข้องการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยที์ดี  

จากการศึกษางานวิจยัในอดีตทีเกียวขอ้งพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกมีมากมาย อาทิเช่น ปัจจยัดา้น
การยอมรับในทีทาํงาน องคก์รทีดีตอ้งทาํใหพ้นกังานมีความมนัใจในตวัเอง เห็นคุณค่าในสิงทีพนกังานทาํ กลา้ใหง้านใหญ่
ทีเหมาะสมกบัศกัยภาพ ถา้เมือไหร่ ทีพนักงานเริมรู้สึกวา่ถูกมองขา้ม  

หลายคนลาออกเมือรู้สึกว่าตนเองไดรั้บเงินเดือนไม่คุม้กบัความสามารถและภาระหน้าทีทีไดรั้บมอบหมาย เป็น
อีกความรู้สึกทีเกิดจากความผิดหวงั เพราะไดต้งัใจทุ่มเทและพยายามเพือองค์กร แต่องค์กรกลบัให้ค่าความสามารถและ
ความทุ่มเทตาํกวา่ทีควรจะ 

ปัญหาต่อมาทีเป็นสาเหตุทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกคือปัญหาเรืองคน ซึงปัญหาความขดัแยง้นีเกิดขึนได้กับ
ทุกองคก์ร ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเพือนร่วมงานอาจเกิดขึนไดท้งัเรืองทีเกียวกบังาน ตลอดจนเรืองทีไม่เกียวกบังานเลย
แมแ้ต่นอ้ย ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนร่วมงานจึงเป็นอีกหนึงตน้เหตุแห่งการลาออก ในทางเดียวกนั ปัญหาเรือง
คนอาจหมายความรวมถึงปัญหากบัหัวหน้างานก็ได ้องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัคงบริหารแบบสายบงัคบับญัชา
หลายชนั ทาํให้การตดัสินใจในเรืองใดเรืองหนึงตอ้งใชเ้วลานานในการดาํเนินการ ประกอบกบัวฒันธรรมไทยยงัมีความ
เกรงใจตามลาํดบัความอาวุโสอีก ทาํให้การแสดงความคิดเห็นของบุคลากรระดบัล่างหรือบุคลากรทีอายุน้อยนันถูกจาํกดั 
จึงชีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งานก็เป็นส่วนทีทาํใหเ้กิดการลาออกได ้

ปัจจยัต่อมา ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านความมนัคงในหน้าทีการงาน บริษทัทีไม่ไดมี้การวางแผนผงังานทีชดัเจน ทาํให้
พนักงานมองไม่เห็นอนาคตและความก้าวหน้าทางอาชีพ ไม่มีแนวทาง Career Path ของแต่ละตาํแหน่ง ก็อาจทาํให้
พนกังานไม่เห็นอนาคตความกา้วหนา้ของตวัเอง ไม่ตอบโจทยค์วามสาํเร็จในชีวิต และลาออกในทีสุด 

ปัจจัยสุดท้ายได้แก่ ปัจจัยด้านความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน เมือยุคสมัยเปลียนไป ค่านิยมของผูค้นก็
เปลียนไปเช่นกนั ในปัจจุบนันีจะเห็นไดว้า่ผูค้นใหค้วามสาํคญักบัสร้างสมดุลให้กบัชีวิตกนัมากขนึ ดว้ยแนวคิด Work Life 
Balance โดยบุคคลจะแบ่งเวลาระหว่างชีวิตส่วนตวัและการทาํงานให้เกิดความสมดุลให้มากทีสุด ซึงการแบ่งเวลานีจะทาํ
ให้บุคคลแยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตวัไปเพือพกัผ่อน ดูแลตวัเอง เมือพนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดีก็ย่อมส่งผลให้การ
ทาํงานมีประสิทธิภาพไดม้ากขึนเช่นกนั 

จากปัจจยั  ดา้นทีกล่าวถึงขา้งตน้ อนัประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นการยอมรับในทีทาํงาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 
ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน ปัจจยัดา้นความมนัคงในหน้าทีการ
งาน และปัจจยัดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน  ลว้นส่งผลใหเ้กิดการลาออกทงัสิน ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาวา่ปัจจยั
ใดทีมีอทิธิพลทีสุดต่อความตงัใจลาออกของคนเก่งในองคก์รมากทีสุด องคก์รจึงควรรู้สาเหตุทีแทจ้ริงใหไ้ด ้ทงันีเพือนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ขนึ และป้องกนัปัญหาการลาออกของคนเก่งตงัแต่ทีตน้เหต ุ

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกจากงานสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” 
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” เป็น
การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงันี 

ขอบเขตด้านเนือหา  

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ (เจนเนอเรชัน) รายได้ สถานภาพสมรส อายุงาน ผลการประเมินการ
ปฏิบติังาน  

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

. ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นการยอมรับ 
ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ปัจจยัดา้น
ความมนัคงของงาน และปัจจยัดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร (Population) สําหรับการวิจยัครังนีไดแ้ก่สมาชิกกลุ่ม “JobThai Official Group” ทีมีจาํนวนสามาชิกก
ว่า . K คน และมีจาํนวนเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ประกอบไปดว้ยคนหลากหลายกลุ่มวยั และหลากหลายสาขาอาชีพ ทีจะ
ทาํให้การวจิยัครังนีไดข้อ้มูลทีหลากหลายไปดว้ย อีกทงัสมาชิกในกลุ่มนีลว้นเป็นกลุ่มคนทีเคยเปลียนงานโดยเกิดจากความ
ตงัใจในการลาออกจากงานกนัมาบา้งแลว้ ดว้ยขนาดของประชากรทีใหญ่มาก ผูวิ้จยัจึงนาํสมการคาํนวณการกาํหนดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane มาประยุกตใ์ชใ้นการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Group) ทีจะทาํการศึกษา และ
จากการคาํนวณ ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งอยูที่  คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดาํเนินการวิจยัตงัแต่เดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.  เป็นระยะเวลาทงัสิน  เดือน 

ประโยชน์ทีจะได้รับจากการวิจัย 

 . เพือทราบว่าปัจจยัใดทีมีอิทธิพลต่อความตงัใจลาออกจากงานของบุคลากร ซึงองค์กรต่าง ๆ ควรรู้สาเหตุที
แทจ้ริงใหไ้ด ้

 . เพือเป็นแนวทางให้ฝ่ายบุคลากรทีอยู่ในกลุ่ม “JobThai Official Group” หรือผูท้ีมีความสนใจนําไปปรับปรุง
การบริหารจดัการทรัพยากรในการป้องกนัการลาออกของคนเก่งในอนาคต  
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กรอบแนวคิดในกรวิจัย 

 

 

แนวคิด และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

ความความตังใจในการลาออกจากงาน 

Porter และ Hackman (1965) ไดแ้บ่งการลาออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 

1) การลาออกทีเกิดจากความสมคัรใจของบุคคลนนัเอง (Voluntary Individual Initiated Turnover) หมายถึง การ
ทีบุคคลนนัตดัสินใจว่าจะไม่ทาํงานให้กบัองค์กรนนัอีกต่อไป โดยเกิดจากความตงัใจของบุคคลนนัเอง ไม่ไดถู้กบงัคบัจาก
ผูอื้นแต่อยา่งใด 

2) การลาออกทีไม่ไดเ้กิดจากความสมคัรใจของบุคคล (Involuntary Individual Initiated Turnover) หมายถึง การ
ทีบุคคลนันตดัสินใจว่าจะไม่ทาํงานให้กับองค์กรนันอีกต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการทาํงานให้องค์กรนันอยู่ แต่
จาํเป็นตอ้งตดัสินใจลาออกดว้ยแรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้มส่วนบุคคลของบุคคลนนัเอง เช่น การยา้ยทีอยู ่หรือคลอดบุตร  

3) การลาออกทีไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการขององคก์ร (Involuntary Organization -Initiated Turnover) หมายถึง 
การทีองค์กรไดรั้บผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจอย่างหนัก และทีมีความจาํเป็นทีจะตอ้งปลดบุคลากรออกบางส่วนเพือ
ความอยูร่อดของ องคก์ร  

4) การลาออกทีเกิดจากความต้องการขององค์กร (Voluntary Organization Initiated Turnover) หมายถึงการที
องค์กรตดัสินใจให้บุคคลนันสินสภาพการเป็นบุคลากรขององคก์รเนืองจากผลการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมทีไม่ดีของ
บุคคลนนัเอง 

จากคาํกล่าวขา้งต้น จะเห็นไดว้่า ความตงัใจในการลาออก คือการทีบุคคลนนัต้องการพน้สภาพจากการเป็น
บุคลากรในองค์กรใดองคก์รหนึงอย่างถาวร สาเหตุในการตดัสินใจลาออกอาจเกิดขึนไดท้งัความตงัใจลาออกดว้ยเหตุผล
ส่วนบุคคลเอง หรืออาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มทีบุคคลนนัเผชิญอยูก็่ได ้

ทฤษฎีเกียวกับความต้องการของมนุษย์ของ Maslow 
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Maslow’s hierarchy of needs หรือ ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ จากนกัจิตวิทยาชือ Abraham Maslow การถูกกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการของมนุษย ์ดงัแผนภูมิที 3 โดยเริมจากความตอ้งการขนัพืนฐานในลาํดบัตน้ ก่อนทีจะพฒันาความตอ้งการออกไป
จากดา้นล่างสู่ดา้นบน ซึงจะเป็นความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological) ความปลอดภยั ความมนัคง (Safety, Security) การเป็นที
รัก (Love, Sense of Belongings) ความเคารพ (Esteem) ไปจนถึงการบรรลุความหมายหรือเป้าหมายสูงสุดชองชีวิต (Self-
actualization) 

 

Maslow’s hierarchy of needs 

จากแผนภูมิ ทฤษฎีนีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานได ้โดยองคก์รจะตอ้งเป็นผูที้มีบทบาทสาํคญัในการ
สร้างขวญัและกาํลงัใจ ใหบุ้คลากรในช่วงวิกฤตทีเกิดขนึจากการทาํงานไปใหไ้ด ้โดยดูแลบุคลากร 5 ขนัตอนดงันี 

1) ดูแลดา้นกายภาพ (Physiological) ความตอ้งการทางกายภาพเป็นความตอ้งการพืนฐานทวัไป นอกจากอาหาร 
ทีอยู่อาศยั เครืองแต่งกาย สิงทีหัวหน้าทีมสามารถช่วยจดัหาให้กบัลูกทีมได ้จะเป็นรูปแบบของ ค่าตอบแทนทีเหมาะสม 
การจดัหาสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น อาหารกลางวนั ค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง การกาํหนดวนัลาหยดุ เป็นตน้ หากพนกังาน
ไดรั้บการดูแลความตอ้งการพนืฐานนีเป็นอยา่งดี จะทาํใหมี้ความสุขในการทาํงาน และไดผ้ลงานทีดีตามมา 

2) ดูแลดา้นความปลอดภยัและความมนัคง (Safety and Security) เมือพนกังานไดรั้บการดูแลดา้นกายภาพแล้ว 
หัวหน้าทีมก็ควรดูแลดา้นความปลอดภยั และความมนัคง เป็นลาํดบัถดัมา ด้วยการจัดหาและให้ความช่วยเหลือในเรือง
ต่อไปนี เช่น จดัทาํประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุ ดูแลให้สถานทีทาํงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีดี ไม่เป็นมลพิษกบั
สุขภาพ มีมาตรการลดความเสียงในดา้นต่าง ๆ ในการทาํงานให้กบัทีม รวมไปถึงความมนัคงดา้นรายได ้จากการได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนตรงตามกาํหนด มีการปรับขึนเงินเดือนตามผลงาน และตาม KPI ทีกาํหนด ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรู้สึก
ปลอดภยั จากสภาวะทางอารมณ์ดว้ย ตอ้งลดการปะทะหรือใชอ้ารมณ์ในการทาํงาน ทงัจากหวัหนา้ทีมและเพือนร่วมงาน 

3) ดูแลด้านการให้ความรักหรือการเป็นเจ้าของ (Love or Sense of Belongings)  เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน ให้สามารถทาํงานร่วมกนัได ้จดัเป็นความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social needs) ซึงการทาํงาน
ร่วมกนัออกมาไดด้ีนนั ตอ้งมีทกัษะบางอยา่ง เช่น ทกัษะการรับฟังอยา่งลึกซึง (Deep listening) เพือใหเ้ขา้ใจกนั และรับฟัง
กนั ทกัษะระหวา่งบุคคล (Interpersonal skills) เขา้ใจลกัษณะงานของแต่ละคน ทกัษะทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
เป็นตน้ ยิงดว้ยสถานการณ์โควิดเช่นนี ทีพนักงานอาจตอ้งมีการ Work From Home เป็นส่วนใหญ่จึงทาํให้ความสัมพนัธ์
ต้องห่างหาย หัวหน้าทีมควรจดัให้มีกิจกรรมร่วมกนั เช่น Conference Call พร้อมมีกิจกรรม หรือประชุมผ่านเกม Gather 
Town เพือสร้างสีสันใหไ้ม่น่าเบือ เป็นตน้ 

4) ดูแลดา้นการใหค้วามเคารพ (Esteem) ความตอ้งการทีจะเป็นทียอมรับ และไดรั้บความเคารพ ตอ้งการทีจะ
เป็นใครสักคนทีประสบความสาํเร็จ หรือทาํงานมีประสิทธิภาพ มีความภูมิใจในตวัเอง ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการไดรั้บการ
เคารพจากผูอื้น หวัหนา้ทีมควรทราบว่า ลูกทีมไม่ชอบการดูถูก หรือ Micro-manage เขาจะรู้สึกดอ้ยค่าลง เพราะมีคนสังการ
ทุกอยา่งในงานทีตวัเองทาํ ทาํใหค้วามภูมิใจในตวัเองและ Self-esteem ลดลง 
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5) ดูแลดา้นการบรรลุความหมายภายในหรือความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization) คือการทีองคก์รและ
หวัหนา้งานมีการส่งเสริมพนักงานผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัอบรมพฒันาทกัษะให้กบัพนกังาน การให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร การพฒันาทกัษะการทาํงานของพนกังาน 

การเพิมแรงจูงใจใหที้มดว้ย Maslow’s hierarchy of needs ปลกุไฟในใจทุกคนใหร้้อนแรงอยูเ่สมอ เป็นสิงที
องคก์รและหัวหนา้ทีมไม่ควรมองขา้ม และหมนัเติมพลงัใจให้กบัลูกทีมเพือฝ่าฟันวิกฤตครังนีไปดว้ยกนั สาํหรับองคก์ร
ไหนทีกาํลงัมองหาบุคลากรใหม่ไฟแรงมาเสริมทพัให้กบัทีมของเรา 

ทฤษฎีการลาออกจากงาน ของ March และ Simon (1958) 

March และ Simon, (1958) ได้เสนอ แนวความคิดว่า การลาออกจากงานมีองค์ประกอบสองส่วน คือ การ
คาํนึงถึงความตอ้งการลาออก ดงัภาพที 7 และการคาํนึงถึงความสะดวกในการเปลียนงาน ดงัภาพ 

 

การคาํนึงถึงความต้องการลาออก โดย March และ Simon, (1958) 

จากภาพ ชีใหเ้ห็นวา่ บุคคลจะเกิดการเปรียบเทียบลกัษณะงานทีทาํและบทบาททีไดรั้บวา่มีความเหมาะสมเท่าใด 
มีความคิดเห็นแลว้หรือไม่ หากพิจารณาแลว้ว่ามีความคิดเห็นในงานตาํ ก็จะเกิดเป็นการตดัสินใจลาออกจากงานในทีสุด 
แบบจาํลองนีนบัวา่เป็น ตวัแบบแรกของการลาออกจากงาน 

 

การคาํนึงถึงความสะดวกในการเปลยีนงาน โดย March และ Simon, (1958) 

จากแบบจาํลองขา้งต้นชีให้เห็นว่า กล่าวคือ บุคคลจะมีการพิจารณาถึงงานทีทาํและ ตดัสินใจว่าตนเองมีความ
พอใจมากน้อยเพียงไร ความพอใจนีจะเกียวข้องกับความคิดเห็นในลักษณะงานด้านต่างๆ เช่น การบังคับบัญชา 
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ค่าตอบแทนทีได้รับ เป็นต้น และพิจารณาคาดการณ์ถึงผลอืนๆ ทีได้รับซึงสัมพนัธ์กับงาน ได้แก่ เพือนร่วมงาน และ
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

จากแบบจาํลองทงัสอง ชีให้เห็นวา่ การลาออกของบุคคลนนัเกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1 คือการคาํนึงถึงความ
ตอ้งการลาออก และ 2 คือการคาํนึงถึงความสะดวกในการเปลียนงาน โดยเริมตน้มาจากการทีบุคคลนนัเริมพิจารณาบทบาท
ทีได้รับมอบหมายว่าไม่มีความเหมาะสมต่อตนเอง จึงเกิดเป็นทศันคติเชิงลบต่องานทีทาํ ความคิดเห็นในงานตาํ และ
พยายามหาลู่ทางการโยกยา้ยตาํแหน่งทีเหมาะสมในหน่วยงานเดิม ซึงหากไม่มีหน่วยงานหรือตาํแหน่งทีเหมาะสมมา
รองรับ อาจจะเกิดเป็นการตดัสินใจลาออกไดใ้นทีสุด ซึงเมือเกิดความตงัใจในการลาออกแลว้ บุคคลนนัจึงเกิดแนวโน้มที
จะคน้หางาน โดยพิจารณาจากจาํนวนองค์กรทีกาํลงัเปิดรับงานตาํแหน่งทีตอ้งการเพอืเปรียบเทียบกนั และพิจารณาสภาพ
เศรษฐกิจวา่มีความเหมาะสมทีจะเปลียนงานในช่วงสถานการณ์บา้นเมืองแบบนีหรือไม่ เมือผ่านการพิจารณาคดัเลือก และ
สภาพเศรษฐกิจเอืออาํนวย จาํงเกิดเป็นการรับรู้ถึงความสะดวกในการเปลียนงาน และตงัใจลาออกในทีสุด 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

กชกร มุตตามระ ( ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์ร โดยการศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์กรภาครัฐ เป็นการศึกษาเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ ผล
การศึกษาพยวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์รมากทีสุดคือ การไดรั้บการยอมรับ 

ธญัทิพย ์กองม่วง ( ) ไดศึ้กษาการศึกษาอิทธิพลของการสนบัสนุนงานจากครอบครัวต่อการตงัใจลาออกจาก
งานของพนกังาน ผ่านงานทีขดัแยง้กบัครอบครัวและความเหนือยหน่ายในงาน โดยมีวถัุประสงค์เพือศึกษาระดบัของการ
สนบัสนุนงานจากครอบครัว ระดบัความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครัว ระดบัความเหนือยหน่ายในงาน และระดบัการ
ตงัใจลาออกจากงานของพนกังาน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัครังนีแสดงให้เห็น
ว่าการสนบัสนุนงานจากครอบครัว ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครัว ความเหนือยหน่ายในงานและการตงัใจลาออก
จากงาน มีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 

นลิศา เล็กนาวา ( ) ไดศึ้กษาลกัษณะคนเก่งจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พอือธิบาย
ลกัษณะคนเก่ง (Talent) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในองคก์ร ผลการวิจยัพบว่า จากจาํนวนพนักงาน  คน ในสายงานช่าง
และสายงานอืนมีผูผ้า่นเกณฑ ์จาํนวน  คน และจากพนกังานทีเป็นคนเก่ง จาํนวน  คน ในสายงานช่างและสายงานอืนมี
ผูผ้า่นเกณฑก์ารคดัเลือกจาํนวน  คน แมว้า่ลกัษณะคนเก่งขององคก์รจะมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การคดัเลือก 

ประไพรวลัย ์สัมมาทิตฐิ ( ) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการคนเก่ง กรณีศึกษาธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการคนเก่ง สภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการคนเก่ง และหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการคนเก่งของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) การศึกษานีมีการสัมภาษณ์เป็นเครืองมือ โดยพบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ
คนเก่งเกิดจากการซือตวัของธนาคารคู่แข่ง และการปรับปรุงการบริหารจดัการคนเก่งจะตอ้งวางแผนปรับปรุงให้มีความ
ครอบคลุมชดัเจนทุกขนัตอน เพอืเพิมศกัยภาพในการบริหารจดัการคนเก่งต่อไป 

วรรษพร อากาศแจ้ง ( ) ได้ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบราชการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพือให้หน่วยงานราชการทราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบ ใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลการศึกษาดว้ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อความ
ตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบราชการได้แก่สถานะทางอาชีพ (Professional status) และสัมพนัธภาพในการทาํงาน 
(Interpersonal relationship) 

อรพิน การะกูล ( ) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการลาออกของพนักงานในบริษัทเอกชน การศึกษานีมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัแห่งความแตกต่างทางดา้นบุคคลทีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทัเอกชน โดยทาํการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านทางแบบสอบถามและได้รับขอ้มูลแบบสอบถามตอบกลบัทีมีความสมบูรณ์รวมทงัสิน  ชุด
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ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กชือ  “JobThai Official Group” ทีในปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิกกว่า . K คน ซึงสมาชิกของ
กลุ่มนีเป็นกลุ่มคนทีเคยมีความตงัใจในการลาออกจากงานกนับา้งแลว้ อีกทงัยงัประกอบไปดว้ยคนหลากหลายกลุ่มวยั และ
หลากหลายสาขาอาชีพ ทีจะทาํให้การวิจยัครังนีไดข้อ้มูลทีหลากหลายไปดว้ย เนืองจากประชากรมีจาํนวนมาก ผูวิ้จัยได้
เลือกใช้สมการคาํนวณการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน มาประยุกต์ใช้ในการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” โดยมีระดบัความเชือมนั % และมีค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได้อยู่ที 
% จากการคาํนวณดว้ยสมการคาํนวณการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน ผลลพัท ์จะนาํมาศึกษาในการวิจยัครังนี 

มีจาํนวน  คน 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล 

ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึงมีการแบ่งโครงสร้างเป็น  ส่วน ดงันี 

ส่วนที  แบบสอบถามประชากรศาสตร์เพือคดักรองกลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะคาํถามเป็นปลายปิด แบบหลาย
ตวัเลือก โดยจะคดัแยกแบบสอบถามทีตรงกบักลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก 
“JobThai Official Group” มีคาํถามในส่วนนีทงัหมด  ขอ้ เพือสอบถามลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ปีเกิดทีบ่ง
บอกเจนเนอเรชนั สถานภาพสมรส รายได ้อายุงาน และผลประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที  ปัจจยัเสริมทีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน ประกอบดว้ยชุดขอ้มูลคาํถาม ปัจจยัเสริมทีมีผลต่อ
การต่อการตดัสินใจลาออกของผูต้อบแบบคาํถาม 

ส่วนที  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพือสอบถามความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ ลกัษณะ
การตอบจะเป็นขอ้ความสัน ๆ ไม่เกิน  บรรทดั 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

ทดสอบโดยหาค่า สัมประสิทธขิองแอลฟาของครอนบาค  

พบว่า ค่าความเชือมนัของขอ้คาํถาม (Cronbach’ alpha-coefficient) ส่วนที  แบบสอบถามปัจจยัเสริมทีมีผลต่อ
การตดัสินใจลาออกของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” มีค่ามากกวา่ .  ทุกดา้น จึงถือไดว้า่แบบสอบถามมี
ความน่าเชือถือ 

ทดสอบโดยค่าจากอํานาจจําแนกรายข้อ 

ผูวิ้จยัไดท้าํการหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Corrected Item – Total Correlation) คือการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คะแนนแต่ละขอ้กบัคะแนนรวมเมือหักคะแนนในขอ้นนัออก โดยค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้มีค่ามากกว่า .  ทุกขอ้ จึงถือได้
วา่แบบสอบถามมีความน่าเชือถือ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ผู ้วิจัยใช้วิ ธีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) สําหรับการวิจัยครังนี สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) คือการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยจะทาํการส่ง ลิงคกู์เกิลฟอร์มไปยงักลุ่มเฟซบุ๊ก 
“JobThai Official Group” จนกวา่จะไดรั้บการตอบรับครบ  ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

. ค่าร้อยละ 

.ค่าเฉลีย (X)  

. ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากจาํนวนทงัหมด  คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่เพศชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีผูที้
ไม่ตอ้งการระบุเพศจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผูที้เกิดระหว่างปี -  จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูที้เกิดระหว่างปี -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีผูที้เกิดก่อนปี  
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีผูเ้กิดดระหว่างปี -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และระหว่างปี -

 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีรายได ้ ,  บาทขึนไปจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา
ไดแ้ก่ผูมี้รายได ้ ,001-30,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้รายได ้ ,001-50,  บาท จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้รายได ้ ,000-15,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูมี้รายได ้ไม่เกิน ,  บาท 
จาํนวน  คน คิดเป็น .  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้สถานะโสดจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้สถานะ
สมรสจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูที้มีสถานะแยกกนัอยู่จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้สถานะหย่าร้าง
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีผูอ้ยูใ่นสถานะหมา้ยจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายุงาน  
ปีขนึไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้อายุงาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้อายุ
งาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้อายุงาน -  ปี  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูมี้อายุงาน -  ปี 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ผลประเมินการปฏิบติังานอยู่ในระดบัดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้อยู่ในระดบัดีมากจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้อยูใ่นระดบัควรปรับปรุงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูอ้ยูใ่นระดบัพอใชจ้าํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที  ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” 
พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้น
การยอมรับ ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือน
ร่วมงาน และสุดทา้ยดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน และดา้นความ
มนัคงของงาน ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที  ขอ้เสนอแนะ พบวา่ ไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่านใดมีขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
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สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จากจาํนวนทงัหมด  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาไดแ้ก่เพศชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีผูที้ไม่ตอ้งการระบุเพศจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ส่วนใหญ่เป็นผูที้เกิดระหว่างปี -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูที้เกิดระหว่างปี -

 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีผูที้เกิดก่อนปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีผูเ้กิดดระหวา่งปี -
 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และระหว่างปี -  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีรายได ้

50,  บาทขึนไปจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้รายได ้ ,001-30,  บาท จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ผูมี้รายได ้ ,001-50,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้รายได ้ ,000-15,  บาท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูมี้รายได ้ไม่เกิน ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็น .  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้สถานะโสด
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้สถานะสมรสจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูที้มีสถานะ
แยกกนัอยู่จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้สถานะหย่าร้างจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีผูอ้ยู่ในสถานะ
หม้ายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายุงาน  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้อายงุาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้อายงุาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
ผูมี้อายงุาน -  ปี  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูมี้อายงุาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นผู ้
มีผลประเมินการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ผูมี้อยู่ในระดบัดีมากจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูอ้ยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ผูมี้อยู่ในระดับควรปรับปรุง
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูอ้ยูใ่นระดบัพอใชจ้าํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    

ปัจจัยทีส่งผลต่อความตังใจลาออกของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” 

ด้านการยอมรับ 

พบว่า ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นการยอมรับ อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ 
คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกไดว้า่ตนเองถนดั และมีความคล่องตวัในการทาํงานสูง รองลงมาไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านมกัไดรั้บ
คาํชมจากเพือนร่วมงาน หรือหัวหน้างานอยู่เสมอ และคาํถามขอ้ที  ท่านมกัโดนตาํหนิดว้ยถอ้ยคาํทีทาํให้ท่านหมดความ
มนัใจในศกัยภาพของตนเอง และสุดทา้ย คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกว่าโดนจบัผิด มองหาแต่ขอ้บกพร่อง แมว้่าท่านจะทาํงาน
ดว้ยความสามารถอยา่งเตม็ที ตามลาํดบั 

ด้านผลตอบแทน 

พบว่า ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group”จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นผลตอบแทน อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ 
คาํถามขอ้ที  ท่านเห็นว่าเพือน ๆ ในสาขาอาชีพเดียวกนัมีรายไดสู้งกว่า รองลงมาไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านคิดว่าตาํแหน่ง
เดียวกนัในบริษทัอืนให้ผลตอบแทนมากกว่าทีท่านไดรั้บ คาํถามขอ้ที  ท่านคิดว่าท่านไดรั้บผลตอบแทนเหมาะสมกับ
ภาระงานทีไดรั้บมอบหมาย และสุดทา้ยคาํถามขอ้ที  ท่านยนิดีทาํงานล่วงเวลาแมไ้ม่ไดรั้บค่าตอบแทน ตามลาํดบั 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน 

พบวา่ ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  หากท่านจาํเป็นตอ้งลางาน ท่านสบายใจเมือฝากงานไวที้เพือนร่วมงาน รองลงมาไดแ้ก่
คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกว่าตนเองโดนนินทาลบัหลงั คาํถามขอ้ที  ท่านมีเพือนร่วมงานทีท่านเชือใจทีจะแบ่งปันความลบั 
และสุดทา้ยคาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกอึดอดัใจเมือตอ้งประสานงานกบัเพอืนร่วมงานบางคน ตามลาํดบั 
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ด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน 

พบว่า ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group”จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากทีสุด ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  หวัหนา้งานของท่านแจกจา่ยงานอยา่งยตุิธรรม รองลงมาไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกไดว้า่
หัวหน้างานของท่านแสดงออกถึงความลาํเอียงอย่างเห็นได้ชัด คําถามข้อที เมือเกิดปัญหาเกียวกับงาน ท่านได้รับ
คาํแนะนําและความช่วยเหลือจากหัวหน้างานเสมอ และสุดท้ายคาํถามข้อที  หัวหน้างานมกัตาํหนิท่านด้วยถ้อยคาํที
รุนแรงเกินกวา่เหตุ ตามลาํดบั 

ด้านความมันคงในหน้าทีการงาน 

พบว่า ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group”จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นความมนัคงในหน้าทีการงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากทีสุด ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านคิดว่าท่านสามารถเติบโตไดดี้กว่านีในองค์กรอืน รองลงมาไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่าน
ไดรั้บการโปรโมทสู่ตาํแหน่งทีสูงขึน และคาดว่าจะไดรั้บการโปรโมทสูงขึนอีกในอนาคต คาํถามขอ้ที  องคก์รของท่าน
ดูแลท่าน เท่ากบั หรือมากกว่าทีกฎหมายกาํหนด และสุดทา้ยคาํถามขอ้ที  ท่านมนัใจทีว่าจะทาํงานองคก์รของท่านไปจน
เกษียน ตามลาํดบั 

ด้านความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

พบวา่ ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” จาํแนกตามรายดา้นและราย
ขอ้: ดา้นความสมดุลของชีวิตและการทาํงาน อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด ได้แก่ คาํถามขอ้ที  ท่านทาํงานเกินกว่าเวลางานเสมอ รองลงมาไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านยินดีรับผิดชอบ
งานของท่าน แมท่้านจะอยูใ่นช่วงการลาป่วย ลากิจ หรือลาพกัร้อน เนืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดผลกระทบต่อองคก์ร คาํถาม
ขอ้ที  แมจ้ะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ แต่ทีทาํงานยงัติดต่อหาท่านเรืองงานอยู่เสมอ และสุดทา้ยไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  องคก์ร
ของท่านดูแลท่าน เท่ากบั หรือมากกวา่ทีกฎหมายกาํหนด และคาํถามขอ้ที  ท่านมนัใจทีวา่จะทาํงานองคก์รของท่านไปจน
เกษียน ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

ด้านการยอมรับ 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ดา้นการยอมรับโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกไดว้า่ตนเอง
ถนดั และมีความคล่องตวัในการทาํงานสูง ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านมกัไดรั้บคาํ
ชมจากเพือนร่วมงาน หรือหัวหน้างานอยู่เสมอ และคาํถามขอ้ที  ท่านมกัโดนตาํหนิดว้ยถอ้ยคาํทีทาํให้ท่านหมดความ
มนัใจในศกัยภาพของตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร มุตตามระ ( ) ทีทาํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการรักษา
คนเก่งในองค์กร ซึงเป็นการศึกษาทีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์กรภาครัฐ ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรักษาคนเก่งในองคก์ร มากทีสุด คือ การไดรั้บการยอมรับ 

ด้านผลตอบแทน 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ด้านผลตอบแทนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  ท่านเห็นว่า
เพือน ๆ ในสาขาอาชีพเดียวกนัมีรายไดสู้งกว่า และคาํถามขอ้ที  ท่านคิดว่าตาํแหน่งเดียวกนัในบริษทัอืนให้ผลตอบแทน
มากกว่าทีท่านได้รับ ซึงสอดคล้องกับ อรพิน การะกูล ( ) ทีได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการลาออกของพนักงานใน
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บริษทัเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจัย
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพือน
ร่วมงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  
หากท่านจาํเป็นตอ้งลางาน ท่านสบายใจเมือฝากงานไวท้ีเพือนร่วมงาน คาํถามขอ้ที  ท่านรู้สึกวา่ตนเองโดนนินทาลบัหลงั 
คาํถามขอ้ที  ท่านมีเพือนร่วมงานทีท่านเชือใจทีจะแบ่งปันความลบั ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วรรษพร อากาศแจง้ 
( ) ทีไดท้าํการไดศ้ึกษาปัจจยัทีส่งผลตอ่ความตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบราชการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีส่งผล
ต่อความตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบราชการ ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในการทาํงาน (Interpersonal relationship) 

ด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  
ท่านรู้สึกไดว่้าหวัหนา้งานของท่านแสดงออกถึงความลาํเอียงอยา่งเห็นไดช้ดั คาํถามขอ้ที  เมือเกิดปัญหาเกียวกบังาน ท่าน
ไดรั้บคาํแนะนาํและความช่วยเหลือจากหัวหน้างานเสมอ และคาํถามขอ้ที  หัวหน้างานมกัตาํหนิท่านดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรง
เกินกว่าเหตุ ซึงสอดคล้องกับวิจัยของ พีระวรรณ สุวรรณลาภ ( ) ทีได้ศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความตงัใจลาออกจากงาน : กรณีศึกษาพนกังานฝ่ายขายของสายการบิน
แห่งหนึง  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ตวัแปรทีสามารถทาํนายความตงัใจลาออกจากงานได ้คือ การรับรู้ความยุติธรรม 

ด้านความมันคงในหน้าทีการงาน 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ดา้นความมนัคงในหน้าทีการงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  
ท่านไดรั้บการโปรโมทสู่ตาํแหน่งทีสูงขึน และคาดว่าจะไดรั้บการโปรโมทสูงขึนอีกในอนาคต คาํถามขอ้ที  องคก์รของ
ท่านดูแลท่าน เท่ากบั หรือมากกว่าทีกฎหมายกาํหนด และคาํถามขอ้ที  ท่านมนัใจทีว่าจะทาํงานองค์กรของท่านไปจน
เกษียน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษพร อากาศแจง้ ( ) ทีไดท้าํการไดศ้ึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออก
ของคนเก่งในระบบราชการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อความตงัใจลาออกของคนเก่งในระบบราชการ ไดแ้ก่ 
สถานะทางอาชีพ (Professional status) 

ด้านความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

ความตงัใจลาออกจากงานของสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก “JobThai Official Group” ดา้นความความสมดุลของชีวิตและ
การทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ คาํถามขอ้ที  
ท่านทาํงานเกินกว่าเวลางานเสมอ คาํถามขอ้ที  ท่านยินดีรับผิดชอบงานของท่าน แมท่้านจะอยู่ในช่วงการลาป่วย ลากิจ 
หรือลาพกัร้อน เนืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดผลกระทบต่อองคก์ร คาํถามขอ้ที  แมจ้ะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ แต่ทีทาํงานยงั
ติดต่อหาท่านเรืองงานอยู่เสมอ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญทิพย ์กองม่วง ( ) ไดศึ้กษาการศึกษาอิทธิพลของการ
สนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตงัใจลาออกจากงานของพนักงาน ผ่านงานทีขดัแยง้กบัครอบครัวและความเหนือย
หน่ายในงาน ผลการวิจยัครังนีแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนงานจากครอบครัว ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครัว 
ความเหนือยหน่ายในงานและการตงัใจลาออกจากงาน มีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

. ดา้นการยอมรับ พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 
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.  องค์กรควรให้ความไวว้างใจ และเชือใจให้บุคลากรของตนทาํงานตามทีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มที โดยไม่คอย
จบัผิดขณะกาํลงัปฏิบติังาน เนืองจากจะทาํใหบุ้คลากรรู้สึกอึดอดัและนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกได ้

.  องคก์รไม่ควรตาํหนิบุคลากรดว้ยถอ้ยคาํทีรุนแรงเกินกวา่เหตุ เนืองจากจะทาํใหบุ้คลากรผูน้นัหมดกาํลงัใจ และรู้สึก
ด้อยค่า อาจนําไปสู่การตัดสินใจลาออกได้ ควรตาํหนิตามรูปการณ์และชีแนะเพือให้บุคลากรนันมุ่งมันทีจะ
ปฏิบติังานอย่างละเอียดรอบคอบ 

. ดา้นผลตอบแทน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัเห็นวา่มีสิงทีตอ้งปรับปรุง ดงันี 

.  องคก์รไม่ควรให้บุคลากรของตนทาํงานนอกเหนือจากเวลางานโดยทีไม่จ่ายค่าตอบแทน เนืองจากเป็นสิงทีขดัต่อ
กฎหมายแรงงาน และทาํใหบุ้คลากรรู้สึกวา่ถูกองคก์รเอาเปรียบ ซึงอาจนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกได ้

.  องค์กรควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรของตนอย่างเหมาะสม โดยไม่ตาํ หรือสูงกว่าตลาดแรงงาน
จนเกินไป เนืองจาก หากบุคลากรได้รับรู้ว่าตนเองไดรั้บค่าตอบแทนตาํกว่ากลุ่มเพือน อาจนาํไปสู่การตดัสินใจ
ลาออกเพอืไปอยู่กบัองคก์รใหม่ทีให้ค่าตอบแทนมากกว่าได ้

. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นขอยูใ่นระดบัมาก ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 

.  องค์กรควรดูแลบรรยากาศการทาํงานให้มีแต่ความสงบสุข เพือทีพนักงานทุกฝ่ายจะไดป้ระสานงานกนัอย่างเป็น
มิตร ไม่เกิดความรู้สึกอึดอดัใจ บรรยากาศการทาํงานทีไม่ดีอาจนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกได ้

.  องค์กรควรปลูกฝังทกัษะการทาํงานเป็นทีม ความสามคัคีกันในทีม เช่น จัดกิจกรรมเพือละลายพฤติกรรมให้
บุคลากรรู้จกักนั และสนิทสนมกนัมากขึน จะทาํให้บุคลากรมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ส่งผลดีต่อผลงานระดบั
แผนก และยงัลดการตดัสินใจลาออกจากสาเหตุทีมาจากความสัมพนัธ์เชิงลบต่อเพอืร่วมงานได ้

. ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัเห็นวา่มีสิงทีตอ้งปรับปรุง ดงันี 

.  องค์กรควรสังเกตพฤติกรรมไม่ดีทีอาจะเกิดขึนระหว่างหัวหน้างานและบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา ซึงองค์กรควร
ควบคุมไม่ให้หัวหน้างานกดขี เอาเปรียบ หรือแสดงพฤติกรรมทีไม่สมควรแก่บุคลากรใต้บังคบับญัชา เพราะ
นอกจากบุคลากรใตบ้งัคบับญัชาจะเกิดความไม่พอใจจากแลว้ อาจเกิดการตดัสินใจลาออกจากงานเพือหนีหัวหน้า
งานทีไม่เอาไหนได ้

.  นอกจากการประเมินการปฏิบตัิงานของบุคลากรใตบ้งัคบับญัชาแลว้ องคก์รควรใหบุ้คลากรใตบ้งัคบับญัชาประเมิน
หัวหน้างานของตนดว้ย เพอืทีองค์กรจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของหัวหน้างานทงัเรืองการแจกจ่ายงาน และการให้
คาํปรึกษาช่วยเหลือสนบัสนุนงานบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา เพอืป้องกนัการตดัสินใจลาออกจากงานได ้

. ดา้นความมนัคงของงาน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัเห็นวา่มีสิงทีตอ้งปรับปรุง ดงันี 

.  องคก์รควรมี Career Path ให้พนกังานเห็นเป็นภาพรวมว่าในอนาคตบุคลากรคนนีจะไปอยู่ในจุดใดขององค์กรได้
บา้ง เพือเป็นแนวทางให้บุคลากรคนนนัพฒันาตนเอง มุ่งมนัในการสร้างผลงานเพือไปอยู่ในจุดทีหวงัให้ไดต้ามที
ตนเองหวงั การตทีบุคลากรนนัมองไม่เห็นโอกาสกา้วหน้าในองคก์รทีตนเองอยู ่อาจนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกเพอื
ไปเติบโตและกา้วหน้าในองคก์รอืนได ้

.  องค์กรควรดูแลบุคลากร โดยมีสวสัดิการและสิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานให้กับบุคลากรของตนเอง
มากกว่าหรือเท่ากบัทีกฎหมายกาํหนด เพราะเมือใดทีบุคลากรรู้สึกไดว้า่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กร หรือการ
ทาํงานในองคก์รนีมีความยากลาํบาก อาจนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกได ้

. ดา้นความสมดุลของชีวติและการทาํงาน พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 
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.  องคก์รควรควบคุมใหบุ้คลากรทาํงานใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลางาน เพอืให้พนกังานไดมี้เวลาในการผอ่นคลาย พบปะ
สังสรรกบัเพือนและครอบครัวมากขึน การทีพนกังานทาํงานเกิดเวลาบ่อยครังอาจก่อให้เกิดความเครียดสะสมและ
นาํไปสู่การตดัสินใจลาออกไดใ้นทีสุด 

.  องคก์รควรปลูกฝังให้บุคลากรเรียนรู้การทาํงานเป็นทีมอยา่งมีมารยาท คนในทีมตอ้งสามารถทาํงานแทนกนัได ้ไม่
ควรให้บุคลากรสังงานกนันอกเวลางาน หรือรบกวนเวลาเพือนร่วมงานคนอืนในกรณีทีลาป่วย ลาพกัร้อน หรือลา
กิจ เพราะหากวา่บุคลากรรู้สึกถูกรบกวนเวลาส่วนตวัมากเกินไปอาจนาํไปสู่การตดัสินใจลาออกได ้
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