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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ของพนักงานขับ

รถบรรทุกในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 ของ

พนักงานขับรถบรรทุกในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนักงานขับรถบรรทุกในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อ

ศึกษาระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์ Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกใน

พืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครัง้นีคื้อพนักงานขับรถบรรทุกในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ การทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี 

LSD และสถิติการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรพนักงานขับรถบรรทุกในพืน้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มี เพศ 

สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบั

รถบรรทุก โดยภาพรวมต่างกนั และประชากรพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มี อายุ ระดบั

การศึกษา อายุงานในองคก์รต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์ Covid-19 ของพนกังานขบั

รถบรรทุก โดยภาพรวมไม่ต่างกนั นอกจากนี ้ปัจจยัภายในองคก์ร ดา้นลกัษณะงาน และดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ มีผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจลาออกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ของพนักงานขับรถบรรทุก ,พื ้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
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ABSTRACT 

 This research studied factors affecting the decision to resign under the Covid-19 situation of 

truck drivers in Chachoengsao area. The purpose of this study were 1) to the decision to resign 

Under the Covid-19situation of truck drivers in Chachoengsao area. 2) to study the demographic 

factors affecting the decision to resign under the Covid-19 situation of truck drivers in 

Chachoengsao area.3) to study the level of Factors affecting the decision to resign under the 

Covid-19 situation of truck drivers in Chachoengsao area. 

 The sample used in this research were 400 truck drivers in Chachoengsao area. The 

questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by 

using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 

different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

 The hypothesis testing results showed that truck drivers in Chachoengsao area with gender, 

status and monthly incomes different affect the decision to resign under he Covid-19 situation of 

truck drivers. Overall different and the population of truck drivers in Chachoengsao area with age, 

education level Different working ages in the organization make the decision to resign under the 

Covid-19 situation of truck drivers. Overall, there is no difference. The findings show that 

organization nature of work and benefits and compensation factors affect the decision to resign 

under the Covid-19 situation of truck drivers in Chachoengsao area  

Keyword: The Decision to resign under the Covid-19 situation of truck drivers ,Chachoengsao area 
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บทน า 

            บุคลากร นบัว่าเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่สาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนั เนื่องจากบุคคล แต่ละ

บคุคลจะมีดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ แตกต่างกนั ทาํใหค้วามพอใจในการทาํงาน ความ

กระตือรือรน้และความปรารถนาที่จะทาํใหง้านสาํเรจ็ลลุ่วงตามเปา้หมายขององคก์รไม่เท่าเทียมกนั ซึ่งในอดีต

ผูบ้รหิารมองบคุลากรเป็นเพียงวตัถุดิบในการผลิตเท่านัน้ ต่อมาผูบ้รหิารไดใ้หค้วามใส่ใจต่อคณุภาพชีวิตการ

ทาํงานของบคุลากรมากยิ่งขึน้  

             จากสถานการณท์ั่วโลกท่ีมีการระบาดเชือ้ไวรสั Covid-19 ไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทยที่ไดร้บัผลกระทบ

อย่างมาก เช่น ดา้นการท่องเที่ยว ดา้นการคา้  และดา้นการบรกิารขนสง่สินคา้ที่เป็นส่วนสาํคญัในการ

ขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใหก้า้วไปขา้งหนา้ก็ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัเช่นเดียวกนัจะเห็นได้

ว่าดา้นการขนสง่ทางถนนไดผ้ลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณปั์จจบุนัที่เกิดโรคระบาด Covid-19 โดย

ค่าใชจ้่ายในการขนสินคา้โดยรถบรรทกุแบ่งออกเป็น ตน้ทนุคงที่ ตน้ทนุผนัแปร ตน้ทุนรวม ตน้ทนุเที่ยวกลบั 

โดยตน้ทุนคงที่ที่ประกอบดว้ย ค่าเช่า ท่ีดิน อาคาร ค่าประกนัภยั ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา 

เงินเดือนประจาํเป็นตน้ทุนที่สามารถจดัการไดง้่ายที่สดุในปัจจบุนัเนื่องจากสถานการณท์ี่มีการระบาดเชือ้ไวรสั 

Covid-19 ทาํใหไ้ม่สามารถคาดเดาสงัเกตการณข์า้งหนา้ได ้โดยปัญหาที่พบคือ พนกัขบัรถบรรทกุมีการลาออก

กระทนัหนัเป็นจาํนวนมากทาํใหเ้กิดตน้ทุนในการรบัและอบรมพนกัขบัรถบรรทุกใหม่ และค่าเสียหายท่ีตอ้งถูก

หกัจากลกูคา้ที่ไม่มีรถขนสง่สินคา้ไดต้ามสญัญาอีกเป็นเงินจาํนวนมาก ที่เป็นค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทตอ้งแบกรบัโดย

ไม่จาํเป็นหากปัญหานีห้ายไป  ดงันัน้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศกึษา “ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออก

ภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เหตผุลในการวิจยัครัง้นี ้ คือ 

ตอ้งการศึกษาและเพื่อตอ้งการที่จะทราบว่าปัจจยัอะไรบา้งที่สง่ผลตต่อการตดัสินใจลาออกจากงาน

ผลการวิจยัจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพรวมของหลกัการบรหิาร  การปฏิบติัของพนกังานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ

สามรารถนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาองคก์ร  พฒันาการบริหารงานขององคก์ร  และพฒันา

กระบวนการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-

19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังาน

ขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คือ พนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งไม่

ทราบจาํนวนที่แน่นอน  

1.2 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กาํหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑโ์ดยใชส้ตูร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของตวัอย่างประชากรที่

มีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 จาํนวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน  โดยเลือกกลุม่

ตวัอย่างจากพนกังานขบัรถบรรทกุแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คาํนวณตามสตูรไม่ทราบ

จาํนวนประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน วิชิต อู่อน้, 2550) ที่ระดบัความเชื่อมั่นประมาณ 95 % 

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างที่ระดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ราย จึงทาํการเลือกเก็บ

ตวัอย่างในการทาํแบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอย่างเพื่อความสมบูรณข์องงานวิจยั 

ขอบเขตดา้นตวัแปร 

2.ตวัแปรอิสระ (independent variable)  ไดแ้ก่ 

2.1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ,อาย,ุสถานภาพ,ระดบัการศกึษา,อายงุานใน

องคก์ร,รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2.2.  ปัจจยัลกัษณะงานภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน,ปัจจยัดา้นนโยบายและ

การบริหารงาน,ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อนรว่มงาน,ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ,ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19 
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2.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่  การตดัสินใจลาออกประโยชนท์ี่คาดว่าจะ

ไดร้บั 

1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการเสนอผูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อปรบัปรุงเงื่อนไขในการ

จา้งงาน  

2. เพื่อทราบขอ้มลูไปปรบัปรุงและพฒันาการคดัเลือกและสง่เสรมิแรงจงูใจในการทาํงาน สง่เสรมิ

ความผกูพนัต่อองคก์ร และเพื่อรกัษาใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รไดน้านที่สดุ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปัทมาภรณ ์กสุมุภ ์(2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการ

กรณีศกึษา สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของ

ขา้ราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ มี 3 ปัจจยั เรียงลาํดบัตามอิทธิพลที่สง่ผลต่อการ

ตดัสินใจลาออกของขา้ราชการจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ปัจจยัดา้นโอกาส

และความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และปัจจยัดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบติั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ในสว่นของปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายุราชการ และรายไดต่้อ

เดือน ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการแตกต่างกนัหรือไม่ จากผลการศกึษาพบว่า 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายรุาชการ และรายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลาออกของขา้ราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

 มธาวี สายญั (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วย

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รและหนา้ที่

ความรบัผิดชอบ ปัจจยัดา้นความพงึพอใจในงาน ปัจจยัดา้นความซบัซอ้นของงาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน

เหมาะสมกบังานที่ไดร้บัและความรูค้วามสามารถท่ีมี สาํหรบัในสว่นของปัจจยัสว่นบุคคล พบว่าปัจจยัสว่น

บคุคลดา้นเพศ ดา้นอายุ และดา้นอายงุานหรือประสบการณท์าํงานลว้นสง่ผลต่อต่อการตดัสินใจลาออกของ

ผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ในขณะที่ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาและ

บรรยากาศในการทาํงาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเมื่อเทียบกบัองคก์รอ่ืน ปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานและ
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ความรูส้กึที่มีในการทาํงานไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาด

ใหญ่ในประเทศไทย 

 ไพศาล บณุสวุรรณ (2562) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อความตัง้ใจลาออกจากงานของพนกังาน

รกัษาความปลอดภยั บรษิัท จี 4 เอส ซีเคียวริตี ้เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) ผลการศกึษา พบว่า พนกังานรกัษา

ความปลอดภยัสว่นใหญ่จะเป็นเพศชาย จะมีอายนุอ้ยกว่า 30 ปี และจะมีสถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัม

ธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช./หรือเทียบเท่า สว่นใหญ่จะมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท โดย

พบว่าเพศอายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจาก

งานของพนกังานรกัษาความปลอดภยับริษัท    จี 4 เอส ซีเคียวริตีเ้ซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั สว่นปัจจยั

ที่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงาน ของพนกังานรกัษาความปลอดภยั มี 3 ปัจจยัที่สง่ผลต่อความ

ตัง้ใจลาออกจากงานจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้น

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ตามลาํดบั  

 ซึ่งสามารถนาํผลงานวิจยัที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามนีม้าประยกุตใ์นการวางกลยุทธด์า้นการ

จดกัารทรพัยากรบคุคลของบรษิัท จี 4 เอส ซีเคียวรติึเ้ซอวิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั และผูบ้งัคบับญัชา

สามารถนาํไปเป็นแนวทางบรหิารจดัการพนกังานรกัษาความปลอดภยัในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเฟสติวลั

หาดใหญ่ ต่อไปไดใ้นอนาคต 

ภทัรตัน ์สทุธิประภา (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง สาเหตแุละแนวโนม้การลาออก/โอนยา้ยของขา้ราชการในหน่วยงาน

ที่มี พ.ร.บ. เป็นการเฉพาะภายใตส้งักดั สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ ผลการศกึษา พบว่า สาเหตหุลกัที่

สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออก/โอนยา้ยของขา้ราชการนัน้มีอยู่ 2 สาเหตโุดยสามารถเรียงลาํดบัตามความสาํคญั 

คือ  
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1.ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

2.ลกัษณะงานที่รบัผิดชอบ สว่นสาเหตอ่ืุน ๆ ที่ไม่ใช่สาเหตสุาํคญัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออก/

โอนยา้ย คือ สภาพแวดลอ้มในที่ทาํงาน หวัหนา้งานและผูบ้งัคบับญัชา และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

นอกจากนี ้จากการศกึษาแนวโนม้การลาออก/โอนยา้ย พบว่า ส่วนใหญ่ขา้ราชการ มีความพรอ้มและยินดีที่จะ

ไปทาํงานที่อ่ืนทนัทีหากไดร้บัขอ้เสนอที่น่าสนใจและอาจมีความเจรญิกา้วหนา้มากกว่า รวมถึงยงัมีความคิด

เก่ียวกบัการลาออก/โอนยา้ยจากหน่วยงานอยู่บ่อยครัง้ จึงนบัว่า เป็นปัญหาสาํคญัที่องคก์ารควรหนัมาให้

ความสนใจและแกไ้ขปัญหาดงักลา่วอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหท้นัต่อสถานการณท์ี่อาจมีจาํนวนอตัราการ

ลาออก/โอนยา้ยเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 วรนิทร การเดิม (2563) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนกังาน สายงานวิศวกรรม 

: กรณีศกึษา หน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลาออกของพนกังานสายงานวิศวกรรมกรณีศกึษา หน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จากการสมัภาษณ์

พบว่าสาเหตขุองการลาออกของผูบ้รหิารสายงานวิศวกรรมและพนกังานสายวิศวกรรม มีประเด็นหลกั 5 

ประเด็น คือ  

1. ดา้นความน่าสนใจในงาน/ดา้นลกัษณะงานในการบรหิารงาน  

2. ดา้นความสมัพนัธต่์อผูบ้งัคบับญัชา  

3. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  

4. ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน  

5. ดา้นโอกาส และความกา้วหนา้ในสายงาน จากผลการศกึษาในครัง้นีห้น่วยงานสามารถนาํผล

การศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนและปรบัปรุงแผนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื่อรกัษาพนกังานสาย

งานวิศวกรรมใหค้งอยู่ในหน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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ระเบียบการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม

แบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) ใชเ้ครื่องมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ทาํ

การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราจาํนวน 400 คน

โดยการใชก้ารคาํนวณสตูรของ Yamane (1967) โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวกเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั

ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดแบบสอบถามถกูแบ่งออกเป็น 4 สว่น 

ดงัต่อไปนี ้

           สว่นที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อายงุานในองคก์ร และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 6 ขอ้คาํถามโดยคาํถามเป็นแบบปลายปิดมีหลายคาํตอบให้

เลือก และเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว เพื่อใชใ้นการศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลของกลุม่ประชากร 

สว่นที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะงานภายในองคก์รไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน,ปัจจยั

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน,ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน,ปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ,ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19 มีจาํนวนคาํถามทัง้หมด 21 ขอ้แบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สรา้งตามมาตราวดัของลิเคิรท์ (Likert Scale)  

สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลาออกแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั สรา้งตามมาตราวดัของลิเคิรท์ (Likert Scale) มีจาํนวนคาํถามทัง้หมด 7 ขอ้  

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและปรบัปรุง โดยคาํถาม

เป็นแบบปลายเปิด จาํนวนขอ้คาํถาม 2 ขอ้ เพื่อใชใ้นการศกึษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและ 

ปรบัปรุง 
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การวิเคราะหข์้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

   1.1. ใชค่้ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

กลุม่ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุานในองคก์ร 

และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 6 ขอ้คาํถาม 

1.2. ใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมี

การวดัเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน,ปัจจยัดา้นนโยบายและการบรหิารงาน,ปัจจยัดา้น

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อนรว่มงาน,ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ,ปัจจยัดา้นโรคระบาด โค

วิท-19 ,การตดัสินใจลาออก มีจาํนวนคาํถามทัง้หมด 28 ขอ้ 

2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใชhในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

   2.1. การตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่

จงัหวดัฉะเชิงเทราจาํแนกตามเพศ ใชส้ถิติ T-Test ในการวิเคราะหข์อ้มลู 

   2.2. การตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํแนกตามอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อายงุานในองคก์ร และรายไดต่้อเดือน ใชส้ถิติ 

One-Way ANOVA ในการวิเคราะหข์อ้มลู หากพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการ

เปรียบเทียบผลต่างหรือ LSD (Fisher's Least Significant Difference) 

2.3. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน,ปัจจยัดา้นนโยบายและการบรหิารงาน,ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์

กบัหวัหนา้งาน และเพื่อนรว่มงาน,ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ,ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19 ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ใช้

สถิติการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ในการวิเคราะหข์อ้มลู 
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ผลการวิจัย 

การวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามการวิจยั เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์

Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้ 

1. ผลการวิเคราะหปั์จจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังาน

ขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีระดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาปัจจยั

รายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและการบรหิารงาน มีระดบัความความสาํคญัมากที่สดุ รองมาคือ ปัจจยั

ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อนรว่มงาน ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

และ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ตามลาํดบั 

2.ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุใน

พืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราที่มีผลต่อปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของ

พนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตรโ์ดยสามารถสรุป

ผลการวิจยั ดัง้นี ้

 2.1 พนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราที่มี เพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน

ต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุ โดยภาพรวมต่างกนั 

 2.2 พนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราที่มี อาย ุระดบัการศึกษา อายงุานใน

องคก์รต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุ โดยภาพรวม

ไม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะหปั์จจยัภายในองคก์รมีผลต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใต้

สถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ดัง้นี ้

 3.1 ปัจจยัภายในองคก์ร โดย ดา้นลกัษณะงาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อ

การตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 3.2 ปัจจยัภายในองคก์ร โดย ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้

งาน และเพื่อนรว่มงาน ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19  ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์

Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทุกในพืน้ที่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบั

รถบรรทุกในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา  สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี ้ 

 1. จากผลการศกึษา พบว่า  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน มี

ผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

แตกต่างกนั และในสว่นของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา และอายงุานในองคก์ร มี

ผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไม่แตกต่างกนั นั่นแสดงใหเ้ห็นว่า บรบิทปัจจยัสว่นบุคคลที่แตกต่างกนั จะมีผลเป็นขอ้ผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานในการปฏิบติังานต่อในองคก์ร แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมาภรณ ์กสุมุภ ์(2560) ได้

ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการกรณีศกึษา สาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการในสงักดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ มี 3 ปัจจยั เรียงลาํดบัตามอิทธิพลที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการจาก

มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร ปัจจยัดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

และปัจจยัดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบติั  ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง 

อายรุาชการ และรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการแตกต่างกนั

หรือไม่ จากผลการศกึษาพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตาํแหน่ง อายรุาชการ และรายไดต่้อเดือนที่แตกต่าง

กนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของขา้ราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

2. จากผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัลกัษณะงานภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษ 

ณะงาน และปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 

ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา แตกต่างกนั และในสว่นของปัจจยัลกัษณะงานภายใน

องคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารงาน ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อน

รว่มงาน และปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อการตดัสินใจลาออกภายใตส้ถานการณ ์Covid-19 

ของพนกังานขบัรถบรรทกุในพืน้ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกนั นั่นแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะงาน

ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีไดร้บั มีผลทาํใหพ้นกังานตดัสินใจในการลาออกแตกต่างกนันั่นเอง แต่ในส่วน

ปัจจยัดา้นอ่ืนจะมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัองมธาวี สายญั (2560) ไดศ้กึษา
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เรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบริษัทสอบบญัชีขนาดใหญ่

ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์รและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ปัจจยัดา้นความพงึพอใจใน

งาน ปัจจยัดา้นความซบัซอ้นของงาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเหมาะสมกบังานที่ไดร้บัและความรูค้วามสามารถ

ที่มี สาํหรบัในสว่นของปัจจยัสว่นบุคคล พบว่าปัจจยัสว่นบคุคลดา้นเพศ ดา้นอายุ และดา้นอายงุานหรือ

ประสบการณท์าํงานลว้นสง่ผลต่อต่อการตดัสินใจลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่

ในประเทศไทย ในขณะที่ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาและบรรยากาศในการทาํงาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเมื่อ

เทียบกบัองคก์รอ่ืน ปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานและความรูส้กึที่มีในการทาํงานไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจ

ลาออกของผูช้่วยผูส้อบบญัชีของบรษิัทสอบบญัชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

 1. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมีการพิจารณา

เก่ียวกบังานปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัมอบหมายใหแ้ก่พนกังานมีปรมิาณที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความถนดั

ของบคุคล 

 2. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมีการ

สื่อสารในส่วนงานหรือองคก์รอย่างชดัเจน โดยมีการสื่อสารนโยบายจากผูบ้รหิารขององคก์รอย่างชดัเจนเพื่อให้

ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัและปฏิบติัตามไดง้่าย 

 3. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน ผูป้ระกอบการ

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมีการสรา้งความสมัพนัธร์ว่มกนัโดยหวัหนา้งานสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึน้

ระหว่างปฏิบติังานได ้

 4. จากผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมีการ 

ปรบัปรุงและทบทวนในสว่นของเงินเดือนและเงินพิเศษที่พนกังานไดร้บัใหเ้พียงพอต่อการครองชีพใน

สภาวการณปั์จจุบนั 
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5. จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นโรคระบาด โควิท-19 ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรมีการจดั

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควิท-19 ทาํใหรู้ปแบบการทาํงานเป็นหนึ่งในปัจจยัที่

ไดร้บัผลกระทบ อนัเนื่องมาจากการเวน้ระยะห่างระหว่างผูค้น (Social Distancing) โดยรูปแบบการทาํงานที่

เปลี่ยนไปนัน้ โดยปรบัใชเ้ทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการตอบสนองพฤติกรรมเหลา่นี ้ซึ่งรูปแบบการ

ทาํงานที่เกิดขึน้ในยคุ New Normal  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศกึษาตวัแปรเก่ียวกบั ความสมัพนัธร์ะหว่างความผกูพนัต่อองคก์าร ความพงึพอใจในงานและ

การตัง้ใจลาออก เพิ่มเติมเพื่อใหท้ราบถึงแรงจงูใจ และความตอ้งการในการเลือกลาออกมากยิ่งขึน้ 

2. ควรศกึษาเปรียบเทียบการตัง้ใจลาออกที่มีระเบียบวิธีดาํเนินงานที่แตกต่างกนั เช่น หน่วยงานของ

ภาครฐั บรษิัทเอกชนในแต่ละธุรกิจ และองคก์ารรฐัวิสาหกิจ เพื่อใหเ้ขา้ใจความแตกต่างของการตัง้ใจลาออก

มากขึน้ 

3. ควรหาตวัแปรอ่ืน ๆ ที่เป็นสาเหตขุองการตัง้ใจลาออกเพื่อปอ้งกนัพฤติกรรมและสง่เสรมิใหพ้นกังาน

มีวิธีคิดเชิงบวก สนบัสนนุการสรา้งบรรยากาศในองคก์ารเพื่อใหพ้นกังานดาํรงอยู่ในองคก์ารต่อไป 

4. ควรมีการศึกษาขอ้มลูเชิงลกึ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-

depth Interview) และการสนทนากลุม่ (focus group) เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถึง

ทศันคติของพนกังานมากขึน้  

5. ควรใชว้ิธีวิจยัแบบการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปรมิาณและคณุภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสงัเกต

กิจกรรม การรว่มกิจกรรมในพืน้ที่ การเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นระยะ ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่สมบรูณแ์ละชดัเจนมาก

ยิ่งขึน้ 
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