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บทคดัย่อ  
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปจัจยัคุณสมบตัสิว่นบุคคลของพนักงาน 

ผูต้อบแบบสอบถาม2) เพื่อศกึษาปจัจยัจงูใจของพนักงาน ดา้นลกัษณะงาน และความกา้วหน้าใน
อาชพี ของพนักงาน 3) เพื่อศกึษาปจัจยัค ้าจุนของพนักงาน ดา้นนโยบายและบรหิาร  ความสมัพนัธ์
ระหว่างหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน สภาพแวด ลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงาน และเงนิเดอืน 
ของพนักงาน 4) เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของ
พนักงาน 5) เพื่อศกึษาความแตกต่างของปจัจยัดา้นประชากร ศาสตร ์ทีส่ง่ผลต่อการลาออกของ
พนักงาน 6) เพื่อศกึษาดา้นปจัจยัจงูใจ ทีส่ง่ผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน 7) เพื่อศกึษาดา้น
ปจัจยัค ้าจุน ทีส่ง่ผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโ์กรว ์จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา       

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอื พนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโ์กรว ์จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา จ านวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แลค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทดสอบสมมุตฐิานดว้ยสถติิ



2 
 

การทดสอบแบบ t-Test แบบสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (f-Test หรอื One Way ANOVA) ทดสอบ
ทีร่ะดบัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และสถติทิอดสอบการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบวา่ พนักงานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายุระหว่าง 20-30 ปี มี
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบั มธัยม6/ปวช./หรอืเทยีบเท่า มสีถานภาพโสด ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นพนัก งานฝา่ยผลติ มรีายไดร้ะหว่าง 10,001 - 30,000 บาท และอายุงาน ระหว่าง 1-3 ปี 
ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีาคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญั
ปานกลางถงึมาก โดยปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ทีม่รีะดบัความส าคญัมากคอื  ลกัษณะงาน
สอดคลอ้งกบัอุปนิสยัของท่านดแีลว้ ท่านภูมใิจในงานทีป่ฏบิตัอิยู่ และส าคญัปานกลางคอื ปรมิาณที่
ไดร้บัมอบหมายมคีวามเหมาะสม มกีารหมุนเวยีน สลบัเปลีย่นพืน้ทีใ่นการท างานและ งานของท่านมี
ความทา้ทาย ปจัจยัค ้าจุน มคีะแนนเฉลีย่อยู่ระหวา่งระดบัความส าคญัมากถงึน้อย โดยปจัจยัค ้าจุนมี
ระดบัความส าคญัมากคอื มกีารประสานงานระหว่างเพื่อนรว่มงานด ีเมื่อเกดิปญัหาตอ้งการพึง่พา
สามารถขอความ ช่วยเหลอืกบัเพื่อนร่วมงานได ้รองลงมาส าคญัปานกลางคอื นโยบายบรษิทั ชดัเจน 
เขา้ใจงา่ย น าไปปฏบิตัไิด ้บรษิทัจดัอบรม และแจกคู่มอืพนักงานเพื่อเป็น แนวทางการท างานที่
ถูกตอ้ง และสุดทา้ยส าคญัน้อย ท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะท างานกบับรษิทัฯจน เกษยีณ เงนิเดอืนที่
ไดร้บัในปจัจุบนัเพยีงพอกบัการด ารงชพี ผลของการวจิยั ไม่พบรายการใดอยู่ในเกณฑค์ะแนนเฉลีย่
น้อยทีสุ่ด  
ค าส าคญั: ปจัจยัจงูใจ; ปจัจยัค ้าจุน; การตดัสนิใจลาออกจากงาน; 
 

 

Abstract 
This research study with the objectives and those are: 1) to study the personal 

qualities of employees’ respondents, 2) to study employee motivation factors Job 
characteristics and career advancement of employees, 3) to study the sustaining factors of 
employees policy and administration relationship between supervisors and colleagues working 
environment Job security and employee salaries, 4) to study the opinions that are factors that 
influence the resignation of employees, 5) to study the differences in demographic factors that 
affect the resignation of employees, 6) to study motivation factors That affect the resignation 
of the employees, 7) to study the factors sustaining that affect the resignation of employees in 
the Well Grow Industrial Estate factory, Chachoengsao, Thailand. 

The sample group used in this research was 200 people of the Well Grow Industrial 
Estate Factory in Chachoengsao Province, Thailand and using questionnaires as a tool to 
collect data the statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Test the hypothesis by using t-Test, one-way analysis of variance (f-Test or One 
Way ANOVA). Test at statistically significant level. 0.05 and multiple regression statistics. 



3 
 

The hypothesis test found that most of the employees are female from 20 to 30 years 
of age, with a high school and Vocational Certificate or equivalent. Plus, most of them are 
single. Their income is between 10,001 - 30,000 baht and their work’s experience is between 
1-3 years. The motivation factors in the performance for consideration average score is 
between median to high. The most important motivation factor level is job characteristics 
which are consistent with the employees’ character and they are also proud of their current 
job. The median important level is responsibility assigned at work should be appropriate, 
including the rotation switch to different work areas and a job should be challenging. With the 
hygiene factors with an average score between the least to high. The sustained factor in the 
operation with a very important level is to have good coordination between 
Keywords : Motivation Factor, Hygiene Factor, Resignation Decision 

 
 
บทน า 

องค์กรธุรกจิทัว่ไปรวมทัง้องค์กรของภาครฐัต่างใหค้วามสนใจและใหค้วาม ส าคญักบัการ 
บรหิารทรพัยากรมนุษยม์ากยิง่ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์โลกมกีารแขง่ขนัดา้นเศรษฐกจิทีรุ่นแรง 
เทคโนโลยแีละการตดิต่อสือ่สาร ขอ้มลูขา่วสาร มกีารพฒันาเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยู่
ตลอดเวลา เมื่อธุรกรรมเกดิขึน้ ณ ทีแ่ห่งหนึ่ง จะสง่ผลกระทบไปถงึกนัอย่างกวา้งขวาง ดงันัน้ องคก์าร
จงึตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละปรบักลยุทธก์ารด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบั สถานการณ์อย่างต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา และบรหิารงานบุคคลโดยแปลงกลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตัใิห ้ไดผ้ลดเีพื่อความอยู่รอดและ
ประสบความส าเรจ็ตามทีค่าดหวงั ผูบ้รหิาร มหีน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยากร เช่น คน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ 
และการ จดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยเฉพาะปจัจยัหลกัดา้น “คน” เป็นทรพัยากรที่
ส าคญัทีสุ่ด เพราะท าหน้าทีใ่นการขบัเคลื่อนทรพัยากรอื่นๆ จากการศกึษาความพงึพอใจของคน 
พบว่ามนุษยม์คีวามตอ้งการต่างกนั เมื่อความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองกจ็ะเกดิความพงึพอใจ ซึง่
คนจะมพีฤตกิรรมปรากฏต่อเมื่อเกดิความพงึพอใจท างานในหน้าทีด่ว้ยความเตม็ใจ ตอบสนอง 
เป้าหมายตามทีอ่งค์การก าหนดไดอ้ย่างมคุีณภาพ ดงันัน้ผูบ้รหิารและฝา่ยจดัการทรพัยากรมนุษย ์
ควรมขีอ้มลูผลการศกึษาปจัจยัทีท่ าใหค้นเกดิความพงึพอใจในงาน แลว้สนับสนุนและเสรมิสรา้ง ให้
เกดิความพงึพอใจเหล่านัน้ เมือ่บุคคลเกดิความพงึพอใจในงาน กจ็ะเป็นแรงจงูใจใหทุ่้มเทความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิาน สนับสนุนกลยุทธแ์ละมุ่งสูค่วามส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมายองคก์ารได ้การ
บรหิารงานบุคคลเป็นภาระหน้าทีข่องธุรกจิ เจา้หน้าทีท่ีด่แูลรบัผดิชอบทางดา้น บรหิารงานบุคคล 
จะตอ้งรบัผดิชอบและจดัการดา้นการบรหิารคน ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด ใหคุ้ม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายใน
การว่าจา้งพนักงาน และยงัตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีระหว่างพนักงานกบัองค์กรให้
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เกดิขึน้  ความปรารถนาของลกูจา้งในการปฏบิตังิาน เป็นสิง่ทีทุ่กคนประสงคเ์ป็นเบือ้งแรก คอื การ มี
งานท า และเมื่อมงีานท าแลว้ สิง่ทีลู่กจา้งตอ้งการในชวีติการปฏบิตังิานกค็อื ค่าตอบแทนในการ 
ปฏบิตังิาน สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ ความมัง่คงในการปฏบิตังิาน ความกา้วหน้าในต าแหน่ง 
หน้าทีก่ารงาน ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ความสมบรูณ์แบบของสถานทีท่ างาน ความ ทนัสมยั
ของเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน การพฒันาชวีติการปฏบิตังิาน การยอมรบันับ ถอื การเอา
ใจใส ่การยกย่องชมเชย การปฏบิตังิานทีพ่อใจ การมสีว่นรว่มในกจิกรรม ความเป็นธรรม การปฏบิตัทิี่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย การรกัษาสญัญาของฝา่ยนายจา้ง ความสงบร่มรืน่ บรรยากาศในการปฏบิตังิาน
ทีด่แีละความเป็นประชาธปิไตย เป็นตน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัคุณสมบตัสิว่นบุคคลของพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถาม  
2. เพื่อศกึษาปจัจยัจงูใจของพนักงาน ดา้นลกัษณะงาน และความกา้วหน้าในอาชพี ของ

พนักงาน   
3. เพื่อศกึษาปจัจยัค ้าจนุของพนักงาน ดา้นนโยบายและบรหิาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัหน้า

งานและเพื่อนรว่มงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงาน และเงนิเดอืน ของพนักงาน      
4. เพื่อศกึษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงาน       
5. เพื่อศกึษาความแตกต่างของปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ทีส่ง่ผลต่อการลาออกของ

พนักงาน    
6. เพื่อศกึษาดา้นปจัจยัจงูใจ ทีส่ง่ผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน                               
7. เพื่อศกึษาดา้นปจัจยัค ้าจุน ทีส่ง่ผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน 

 

สมมติฐานของการวิจยั 
สมมุตฐิานที ่1: ปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคลของพนักงานในเขตโรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวล ์

โกรวจ์งัหวดัฉะเชงิเทราต่างกนัมผีล แนวโน้มต่อการลาออกแตกต่างกนั     
           สมมุตฐิานที ่2: ปจัจยัจงูใจมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขตโรงงานนิคม
อุตสาหกรรม เวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัมาก                                                       

สมมุตฐิานที ่3: ปจัจยัค ้าจุนมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขต โรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่พนักงานทีท่ างานอยู่ใน

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 153 โรงงาน มพีนักงานบรษิทัทัง้หมด 
ไม่ทราบจ านวนคนทีช่ดัเจน        
 2. ขอบเขตของดา้นพืน้ที ่คอื โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา หลงัจากทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแบบสอบถามจากท่านอาจารยท์ีป่รกึษา
เรยีบแลว้แลว้จงึได ้ท าการแจก แบบสอบถามทดลอง 40 ชุด ในชว่ง ในช่วงพกัเทีย่งของพนักงาน ของ
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วนัที ่27-28 เดอืน  พฤษภาคม 2562 ใหก้บัพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ 
โดยสุม่แจก แจกในชว่งเวลาพกัเทีย่ง 12.00 น. และ แบบทดสอบจรงิ ไดท้ าการแจกแบบสอบถามจรงิ
จ านวน 200 ชุด ในช่วงพกัเทีย่งของพนักงาน ตัง้แต่วนัที ่3-15 เดอืน กรกฎาคม 2562 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น แจกเอง 1 สว่น สง่ใหเ้พื่อนช่วยแจก 2 สว่น รวมระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามทัง้หมด 2 อาทติย ์   

4. ส ารวจแบบสุม่แจกแบบสอบถาม       
 5. ค าถาม 50 ขอ้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อทราบถึงปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา แล้วใช้เป็นแนวทางในการวางแผนก าลังคน  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรและพฒันาความพงึพอใจแก่บุคลากรให้ดีขึ้น  ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

2. เพื่อทราบถงึปจัจยัดา้นลกัษณะงาน และความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงาน แลว้ใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดต่อองคก์ร 

3. เพื่อทราบถึงปจัจยัค ้าจุนของพนักงาน ด้านนโยบายและบริหาร ความสมัพนัธ์ระหว่าง
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมัน่คงในงาน และเงนิเดอืน ของ
พนักงาน แล้วใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในเรื่อง นโยบายและการบริหาร สภาพแวดล้อมในที่
ท างาน วางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมไปถึงการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

4. เพื่อทราบถงึความคดิเหน็ทีเ่ป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงาน แลว้
ใชเ้ป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งแรงจงูใจและขวญัก าลงัใจ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจและรกัษาความพงึ
พอใจให้อยู่ในระดบัที่ด ีเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบิตัิงานด้วยความตัง้ใจ ทุ่มเท และอยู่กบัองค์กร
นานทีสุ่ด 

5. เพื่อทราบความแตกต่างปจัจยัสว่นบุคคล ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงาน แลว้
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาบุคลากร ให้เกดิทศันคติที่ด ีสามารถปรบัปรุง พฒันา เพิม่
ศกัยภาพแก่บุคลากร 

6. เพื่อทราบถึงปจัจยัจูงใจ ที่ส่งผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน แล้วใช้เป็นแนวทาง
วางแผนและพฒันาความหลากหลายของงาน ความท้าทายของงานความมอีสิระในการคดิตดัสนิใจ 
และความกา้วหน้าในอาชพี ไดต้่อไป 

7. เพื่อทราบถงึปจัจยัค ้าจุน ทีส่่งผลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน แลว้ใชเ้ป็นแนวทาง
มอบหมายงาน สัง่งาน บรหิารความเสีย่งและขอ้ผดิพลาดของการปฏบิตังิานได้   
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง  

ทฤษฎปีจัจยัจงูใจและปจัจยัคา้จุนของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg & other)                 
ปจัจยัหรอืองคป์ระกอบ 2 ประการ  ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจและไมพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ องคป์ระกอบจงูใจ (Motivation Factors) และ องคป์ระกอบค ้าจุน (Maintenance 
Factors) หรอืองคป์ระกอบสุขอนามยั (Hygiene Factors) องคป์ระกอบจงูใจ (Motivation Factors) 
เป็นองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตัโิดยตรง และเป็นสิง่จงูใจใหบุ้คลากรเกดิความพงึพอใจใน
การท างาน  

ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของแมคเกรเกอร ์                                                         
เกรเกอร ์(McGregor, 1960) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึแบบของการบรหิาร 2 แบบ คอืทฤษฎ ีX ซึง่มลีกัษณะเป็น
เผดจ็การ และทฤษฎ ีY หรอืการมสีว่นร่วม แตล่ะแบบเกีย่วขอ้งกบัสมมุตฐิานทีม่ตี่อลกัษณะของ
มนุษยด์งันี้  

ทฤษฎ ีX (Theory X) คอืคนประเภทเกยีจครา้น ในการบรหิารจงึควรใชม้าตรการบงัคบั มี
ระเบยีบกฎเกณฑค์อยก ากบั มกีารควบคุมการท างานอย่างใกลช้ดิ และมกีารลงโทษเป็นหลกั 

ทฤษฎ ีY (Theory Y) คอืคนประเภทขยนั ควรมกีารก าหนดหน้าทีก่ารงานทีเ่หมาะสม  ทา้
ทายความสามารถ สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานเชงิบวก และควรเปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการ
บรหิารงาน 

สรุป Donglas Mc Gregor เหน็ว่าคนม ี2 ประเภท และการบรหิารคนทัง้ 2 ประเภท ตอ้งใช้
วธิกีารบรหิารแตกต่างกนั 

แนวคิดการธ ารงรกัษาทรพัยากรมนุษย ์                                                                                
อาชว ์เตาลานนท ์(2544, หน้า 18) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในเรือ่งการธ ารงรกัษาทรพัยากร 

มนุษยว์่า “การธ ารงรกัษาทรพัยากรมนุษยย์งัเป็นทัง้การสง่เสรมิใหบุ้คลากรมสีุขภาพจติดี การสรา้ง 
สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ตลอดจนความกา้วหน้าในการท างาน ให้
บุคลากรไดม้คีวามรูส้กึร่วมในการเป็นเจา้ของ [Entrepreneur] มากกว่าการจะใหผ้ลตอบแทนในรปู
ของเงนิเดอืนเพยีงอย่างเดยีว หรอืสวสัดกิารตามกฎหมายก าหนดคงไม่เพยีงพอ เพราะในปจัจบุนั นัน้
ระดบัความรูข้องทรพัยากรมนุษยส์งูขึน้”การเผยแพร่วทิยาการขา่วสารทัว่ถงึกนัมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในระบบ Internet ท าให ้ทรพัยากรมนุษยไ์ดร้บัทราบขา่วสารไดเ้ป็นอย่างด ีองคก์รกจ็ะตอ้ง
ปรบัเปลีย่น ไม่ว่าจะเป็นทัง้ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัขององค์กรทีต่อ้งสอดคลอ้งต่อ ระบบการคา้เสร ี
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และ ระบบทางการจดัการอื่นๆ ไดแ้ก ่SA8000 , ISO9000 , ISO14000 , 
GMP&HACCP ฯลฯ ซึง่ทาง องค์กรไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้
 

แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกบัการลาออก        
Leigh (2009) กล่าวถงึการลาออกจากงานของบุคคลว่าการทีพ่นักงานคนหนึ่งจะลาออกจาก 

องค์กรทีต่นเองท าอยู่นัน้ไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้เนื่องจากความคดิหรอืการตดัสนิใจชัว่วบู แต่เป็น 
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กระบวนการทีใ่ชเ้วลาในการพฒันา ซึง่อาจจะเป็นวนั สปัดาห ์เดอืน หรอืแมก้ระทัง่เป็นปี กไ็ด ้ก่อนที่
พนักงานคนนัน้จะลาออกจรงิ ดงันัน้พอศกึษาพฤตกิรรมและสิง่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึพอทีจ่ะ
เขยีนเป็นล าดบัขัน้ไดค้รบัวา่ การทีพ่นักงานคนหนึ่งคดิทีจ่ะลาออก (หรอือกีนัยหนึ่งกค็อื ความผกูพนั
กบัองค์กรเริม่หมดไป)  
 

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
นิกร ช่วยศร ี(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงานฝา่ย ผลติ 

กรณีศกึษา บรษิทั พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบลิ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า มรีะดบั
ความคดิเหน็สว่นใหญ่เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงานอยู่ในระดบัปานกลาง และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง จ าแนกตามเพศ โดยรวมมคีวามแตกต่างกนั
อย่างไม่มนีัยส าคญัยกเวน้ปจัจยัสว่นบุคคลพบว่า เพศชายมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลต่อ
การตดัสนิใจลาออกจากองคก์รมากกว่าเพศหญงิ จ าแนกตามอายุมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 
4 ดา้น คอื อายุแตกต่างกนัมผีลในการตดัสนิใจในการลาออกดา้นปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นปจัจยัหวัหน้า
งานและเพื่อนรว่มงาน ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน และปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทางดา้น
การศกึษาพบว่าปจัจยัสภาพ แวดลอ้มทางสงัคมมผีลต่อการตดัสนิใจลาออกอย่างมนีัยส าคญั สว่นดา้น
รายไดพ้บวา่ดา้นปจัจยัสว่นบคุคล ปจัจยัดา้นองคก์รปจัจยัดา้นหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และ
ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมมผีลในการตดัสนิใจลาออกอย่างมนีัยส าคญั ดา้นสถานภาพพบว่า 
ปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัองคก์ร และปจัจยัดา้นลกัษณะงานมผีลต่อการตดัสนิใจลาออกอย่างมนีัยส าคญั  

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
วิธีการเกบ็ข้อมูล   

การเกบ็รวมรวมขอ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัเกบ็รวมรวมขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary 
Data) โดยการน าแบบสอบถามไปแจกดว้ยตนเองจ านวน 100 ชุดในช่วงเวลาพกัเทีย่งของพนักงาน 
และสง่ใหเ้พื่อนทีท่ างานอยู่ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 100 ชุด รวมเป็น 
200 ชุด พรอ้มอธบิายแนวทางกรอกแบบสอบถาม โดยใชร้ะยะเวลา 2 อาทติย ์ตัง้แต่วนัที ่ตัง้แต่วนัที ่
3-15 เดอืน กรกฎาคม 2562 และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้จากพนักงานโรงงาน
ในนิคมเขตอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 200 ชุด คดิเป็น 100% น ามาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูทุกฉบบั ก่อนประมวลผลดว้ย คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  2. ขอ้มลู
ทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมและคน้ควา้มาจากหนังสอื เอกสาร ต าราวชิาการ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เวบ็ไซดก์ระทรวงอุตสาหกรรม และเวบ็ไซด ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้มลูจาก
ส านักงานสวนนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์ขอ้มลูจาก กระทรวงอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ขอ้มลู
จากกรมแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทราและขอ้มลูนิคมเวลโกรว ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ในการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการ

ประมวลผลทางการวจิยั โดยใชส้ถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์อื 
1. หาค่ารอ้ยละ (Percentage)                                                                                                   
2. หาค่าเฉลีย่ (Mean : 𝑋 )             
3. หาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)    
4. การทดสอบสมมตฐิานโดยการแจกแจงของคะแนน (t-Test) ใชท้ดสอบความแตกต่าง ของ
ค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) 

การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิดงัต่อไปนี้ 
1. แบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List) จะใชว้ธิกีารหา ค่าความถี่ (Frequency) แลว้
สรุปมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) แบบสอบถามตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของปจัจยัทีม่ี
ผลต่อแนวโน้มการ ตดัสนิใจลาออกของพนักงาน ทีล่กัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) ใชว้ธิหีาค่าเฉลีย่ (Mean : 𝑋 )  และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
3. การทดสอบสมมตฐิานโดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัจงูใจและปจัจยัคา้ จุนโดย
จ าแนกตามสถานภาพสว่นบุคคล จากแบบสอบถามทีเ่ป็นแบบมาตราสว่น ประมาณค่า (Rating 
Scale) กรณีจ าแนกตามสถานภาพสว่นบุคคลดา้นเพศ และต าแหน่งงาน  จะใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ย t-Test สว่นส าหรบักรณีจ าแนกตาม สถานภาพสว่นบุคคลดา้น อายุ 
สถานภาพ ระดบัศกึษา รายได ้และอายุงาน จะใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) เพื่อวเิคราะห ์ความแตกต่างของตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความต่างเป็นรายกลุ่ม 
ผูว้จิยัจะ วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความต่างนัน้เป็นรายคู่ โดยใช ้Scheffe Analys 

 
 
 

ผลการวิจยั 
การสรุปผลการวจิยัจะน าเสนอใน 2 สว่นดงันี้      

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)    
 ซึง่ไดแ้ก ่ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวเิคราะหพ์บวา่      
 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ    
 1.2 พนักงานทีก่รอกแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี และ   
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น้อยทีสุ่ดอยู่ในช่วงอายุ ต ่ากว่า 20 ปี       
 1.3 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบั มธัยม6/ปวช./หรอืเทยีบเท่าและ 
น้อยทีสุ่ดมรีะดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า   

1.4 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มสีถานภาพโสด และ น้อยทีสุ่ดมสีถานภาพหมา้ย/หย่ารา้
1.5 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนักงานระดบัพนักงานฝา่ยผลติและทีสุ่ดเป็นพนักงาน 

ต าแหน่งเจา้หน้าที ่          
1.6 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายได ้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท และ น้อยทีสุ่ดมี

รายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท          
1.7 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุงานมากทีสุ่ดคอื 1-3 ปี และ น้อยทีสุ่ดมอีายุงาน อยู่ที ่

น้อยกว่า 1 ปี           
1.8 ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีาคะแนน

เฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมาก ในเรื่องปจัจยัจงูใจ ดา้นลกัษณะงาน มรีะดบัความส าคญัมาก
ทีสุ่ดคอื งานมคีวามทา้ทาย รองลงมาคอื ท่านภูมใิจในงานทีป่ฏบิตัอิยู่ ระดบัความส าคญัปานกลาง 
ลกัษณะงานสอดคลอ้งกบัอุปนิสยัดแีลว้ รองลงมาคอื ปรมิาณทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามเหมาะสมและ
ไม่มคีวามคดิเหน็ทีอ่ยู่ในระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด    

1.9  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัจงูใจ ความกา้วหน้าในอาชพี 
มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอื ถา้มชี่องทางกา้วหน้ามากกว่านี้พนักงานพรอ้มทีจ่ะลาออกไป
หน่วยงานอื่นทนัท ีรองลงมาคอื ความตัง้ใจในการแสวงหางานใหม่ ระดบัความส าคญัปานกลาง บรษิทั
ทีพ่นักงานท างานอยู่จะท าใหพ้นักงานกา้วหน้ามากกว่าทีอ่ื่นรองลงมาคอื ต าแหน่งขณะนี้มโีอกาส
กา้วหน้าในหน่วยงานของพนกังาน ไม่มคีวามคดิเหน็ทีอ่ยู่ในระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด                       
 1.10  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัค ้าจนุ ดา้นนโยบายการ
บรหิาร มรีะดบัความส าคญัระดบัปานกลางคอื นโยบายบรษิทั ชดัเจนเขา้ใจงา่ย น าไปปฏบิตัไิด ้
รองลงมาคอื การแบ่งสายงานบรหิารงานของบรษิทัชดัเจน และสดุทา้ยระบบการประสานงานในบรษิทั
ด ีรวดเรว็ เชน่ อ านวยความสะดวก การเบกิจ่ายเบีย้เลีย้งหรอืค่ารกัษาพยาบาล ไม่มคีวามคิดเหน็ทีอ่ยู่
ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ดและน้อยทีสุ่ด                         

1.11  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัค ้าจนุ ดา้นความสมัพนัธก์บั
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอืมกีารประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ด ีรองลงมาคอืเมื่อเกดิปญัหาตอ้งการพึง่พาสามารถขอความ ช่วยเหลอืกบัเพื่อนร่วมงานไดแ้ละ
สุดทา้ย  หวัหน้ามภีาวะความเป็นผูน้ าทีด่มีคีวามยุตธิรรม ไม่ล าเอยีงและ หวัหน้างาน มสีว่นร่วม
รบัผดิชอบกบัพนักงาน กรณพีนักงานท างานผดิพลาดไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มคีวามคดิเหน็ทีอ่ยู่ในระดบั
ปานกลางและน้อยทีสุ่ด                         
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1.12  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัค ้าจนุ ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอืระดบัเสยีง อุณหภูมแิละแสงสว่างในทีป่ฏบิตังิานอยู่ใน
เกณฑท์ีเ่หมาะสม รองลงมาคอืสถานทีท่ างานแบ่งเป็นสดัสว่นสะดวกต่อการท างาน และ เครื่องมอื
เครื่องใชส้ านักงาน รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ มคีวามเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ระดบัความส าคญัปานกลาง 
คอืคนรอบขา้งมกีารเปลีย่นงานบ่อย และมกีารแบ่ง พรรคแบ่งพวก หรอืการเมอืงภายใน ไม่มคีวาม
คดิเหน็ทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด          

1.13  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัค ้าจนุ ดา้นความมัน่คงในงาน 
มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอืต าแหน่งงานขณะนี้เป็นต าแหน่งทีม่เีกยีรตแิละมศีกัดิศ์ร ีรองลงมาคอื
บรษิทัมคีวามมัน่คงและมชีื่อเสยีงและเป็นที ่ตอ้งการของบุคคลทัว่ไปในการมาสมคัรงาน ระดบั
ความส าคญัปานกลางคอื งานทีท่ าอยู่มโีอกาสท าใหไ้ดอ้ยู่ร่วมกบัครอบครวั มากขึน้ รองลงมาคอื งาน
ของท่านมโีอกาสเลื่อนต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนทีส่งูขึน้และสุดทา้ย ท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะท างานกบั
บรษิทัฯจน เกษยีณ ไม่มคีวามคดิเหน็ทีอ่ยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ                       

1.14  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องปจัจยัค ้าจนุ ดา้นเงนิเดอืน มรีะดบั
ความส าคญัมากทีสุ่ดคอืความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้จาก การประเมนิผลงานประจ าปี 
รองลงมาคอื เงนิเดอืนหรอืสวสัดกิารทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบั ความรูค้วามสามารถของท่าน และสดุทา้ย 
ท่านพอใจในเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บัม ีความเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ไม่มคีวามคดิเหน็ที่
อยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ดและน้อยทีสุ่ด                           

1.15  ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัผลการพจิารณา มค่ีา
คะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่างระดบัความส าคญัมากถงึมากทีสุ่ด ในเรื่องการตดัสนิใจลาออกจากงาน ผลการ
วเิคราะหใ์นดา้นปจัจยัทีท่่านคดิว่าจะมผีลต่อการลาออกของพนักงาน มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดคอื 
ลาออกเพื่อไปท างานทีอ่ื่นทีม่สีวสัดกิารและเงนิเดอืนสงูกว่ารองลงมาคอืลาออกเพราะความจ าเป็นอื่นๆ 
อาท ิปญัหา สว่นตวั ปญัหาครอบครวั ปญัหาสุขภาพ แต่งงานหรอืยา้ยทีอ่ยู่ และล าดบัสุดทา้ย ความ
คาดหวงัทีจ่ะไดเ้ปลีย่นลกัษณะงานทีท่ าและไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ลกัษณะงานทีต่อ้งท ามมีาก
เกนิไปไม่มโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่ เกดิความตงึเครยีดในงานทีท่ า     

 
2. การสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

สมมุตฐิานขอ้ที ่1: พบว่าบุคลากรทีม่ปีจัจยัดา้นคุณสมบตัสิว่นบุคคลประกอบดว้ยเพศอายุ  
ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได้/เดอืน และอายุงานที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึ
พอใจทีต่่อการตดัสนิใจลาออกจากงาน ไม่แตกต่างกนั    

1.1 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าท ี( t-Test ) ในกรณีการเปรียบเทยีบ
ของกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อศกึษาว่าความแตกต่างของลกัษณะสว่นบุคคลดา้นเพศ มผีลต่อ
การตดัสนิใจลาออกจากงานของพนักงานโรงงานนิตมอุตสาหกรรม เวลโกรว ์จงัหวดั
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ฉะเชงิเทราแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า บุคลากรที่มเีพศต่างกนัมผีลต่อการ
ตดัสนิใจลาออกจากงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั     

1.2 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของ ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงานของ
พนักงานโรงงานนิตมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชงิเทราแตกต่างกนั ผลการ
วเิคราะห์พบว่า บุคลากรที่มอีายุต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงาน โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

1.3 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของ ลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา มผีลต่อการตดัสนิใจลาออก
จากงานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า บุคลากรทีม่ ีระดบัการศกึษาทีต่่างกนั มี
ผลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงาน ไม่แตกต่างกนั    
 1.4 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของลกัษณะสว่นบุคคลดา้นสถานภาพ มผีลต่อการลาออกจากงาน แตกต่าง
กนั ผลการวเิคราะห์พบว่า บุคลากรทีม่ ีสถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจ
ลาออกจากงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั     

1.5 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจาก
งานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์พบว่า บุคลากรที่มตี าแหน่งงานที่ต่างกนั มผีลต่อ
การตดัสนิใจลาออกจากงาน โดยภาพรวมแตกต่างกนั   
 1.6 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้/เดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจาก
งานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนักงานทีม่รีายได/้เดอืนต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจลาออกจากงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั    
 1.7 สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ ( f-Test ) เพื่อศึกษาว่าความ
แตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้/เดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจลาออกจาก
งานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหพ์บว่า พนักงานทีม่รีายได/้เดอืนต่างกนั มผีลต่อการ
ตดัสนิใจลาออกจากงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั     

สมมุตฐิานขอ้ที ่2 : ปจัจยัจงูใจมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขต 
โรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ในระดบัมาก สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติ
ทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเชงิพหุ ( Multiple  Regression Analysis ) ผลการวเิคราะห์แบบ
การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปจัจยัจูงใจ จ าแนกตาม มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจลาออกจากงาน อยู่รอ้ยละ 5.30 

สมมุตฐิานขอ้ที ่3 : ปจัจยัค ้าจุนมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขต  
โรงงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยู่ในระดบัมาก  สถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติ
ทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ ( Multiple  Regression Analysis ) ผลการวเิคราะห์แบบการ
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ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปจัจัยจูงใจ จ าแนกตามด้านนโยบายการ
บรหิาร ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นความ
มัน่คงในงานและเงนิเดอืน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงาน รอ้ยละ 3.98        

 
 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1: ปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคลของพนักงานในเขตโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทราต่างกนัมผีลแนวโน้มต่อการลาออกแตกต่างกนั    

ผลการวจิยัพบว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มอีายุแตกต่างกนั มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง
กนั สถานภาพแตกต่างกนั รายไดแ้ตกต่างกนั และอายุงานทีแ่ตกต่างกนั ไม่มผีลต่อแนวโน้มการ 
ลาออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่ต าแหน่งงาน มผีลต่อแนวโน้มการ ลาออกแตกต่างกนั       

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  พสิฐิ กาญจนาคพนัธุ ์(2541) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงานบรษิทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ผลการวจิยั
พบว่า ปจัจยัภูมหิลงัของพนักงาน ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายไดข้องพนักงาน 
และระยะเวลาการปฏบิตังิานกบับรษิทัเดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของ
พนักงาน ซึง่มคีวามขดัแยง้กบัผลงานวจิยัของ นิกร ชว่ยศร ี(2549) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจลาออกของพนักงานฝา่ยผลติกรณีศกึษา บรษิทั พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบลิ แมนูแฟค
เจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั ในดา้น เพศ พบวา่ เพศชายมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลต่อ
การตดัสนิใจลาออกจากองคก์รมากกว่าเพศหญงิ จ าแนกตามอายุมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 
คอื อายุแตกต่างกนัมผีลในการตดัสนิใจในการลาออก     

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2: ปจัจยัจงูใจมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขต
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัมาก  

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัจงูใจ มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะงาน ไม่มคีวาม สมัพนัธก์บั
การตดัสนิใจลาออกจากงานอย่างมนีัยส าคญั แต่ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี มคีวาม สมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจลาออกจากงานอย่างมนีัยส าคญั   

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  พสิฐิ กาญจนาคพนัธุ ์(2541) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงานบรษิทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ผลการวจิยั
พบว่า 3) ปจัจยัดา้นความพงึพอใจ ซึง่ไดแ้ก ่ความพงึพอใจในลกัษณะงาน ความพงึพอใจใน
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา ความพงึพอใจในนโยบาย/ระเบยีบ
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บรษิทั ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ความพงึพอใจต่อบุคคล/เพือ่นร่วมงาน และความพงึพอใจต่อค่าจา้งที่
ไดร้บัจากบรษิทัฯ มอีทิธพิลตอ่การลาออกของพนักงาน   

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3: ปจัจยัค ้าจุนมผีลแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงานในเขต 
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัมาก  

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัค ้าจุน มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ดา้นนโยบาย
บรษิทัชดัเจน เขา้ใจงา่ย น าไปปฏบิตัไิด ้หวัหน้างานเปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีว่นรว่มใน การตดัสนิใจ 
หรอืแสดงความคดิเหน็ ระดบัเสยีง อุณหภูมแิละแสงสว่างในทีป่ฏบิตังิานอยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม และ
บรษิทัมคีวามมัน่คงและมชีื่อเสยีงและเป็นที ่ตอ้งการของบุคคลทัว่ไปในการมาสมคัรงาน อยู่ในระดบั
ปานกลาง แต่อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นนโยบายบรหิารและดา้นสภาพ
สิง่แวดลอ้ม มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจลาออกจากงานอย่างมนีัยส าคญั    

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  นิกร ช่วยศร ี(2549) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ลาออกของพนักงานฝา่ยผลติ กรณีศกึษา บรษิทั พรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบลิ แมนูแฟคเจอริง่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็สว่นใหญ่เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออก
จากงานอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม มผีล
ต่อการตดัสนิใจลาออกอย่างมนีัยส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิฐิ กาญจนาคพนัธุ ์(2541) 
ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของ พนักงานบรษิทั เดอะมอลลก์รุ๊ป จ ากดั ใน
ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ผลการ วจิยัพบว่า  3) ดา้นปจัจยัจงูใจ ความพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏบิตังิาน และ ความพงึพอใจในนโยบาย/ระเบยีบบรษิทั มอีทิธพิลต่อการลาออกของพนักงาน 
 

ข้อเสนอแนะ        

การศกึษาปจัจยัคุณสมบตัสิว่นบุคคล ปจัจยัดา้นต าแหน่งงาน ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลาออก
ของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ดงันัน้ผูท้ีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์สามารถน าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปพจิารณาวางแผนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
หรอืน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน จดัหาบุคลากรเขา้ท างาน ฝึกอบรมและพฒันา ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน จ่ายค่าตอบแทน และแรงงานสมัพนัธ ์ใหเ้กดิประสทิธภิาพ  เพื่อสามารถตอบสนองความ
ความพงึพอใจของบุคลากร รกัษาระดบัความพงึพอใจใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ ีเพื่อใหบุ้คลากร ทุ่มเทความรู ้
ความสามารถและศกัยภาพทีม่ใีนตนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร และอยู่กบัองค์กรนานทีสุ่ด 
ดงันัน้ จงึไดม้กีารก าหนดขอ้เสนอแนะดงันี้     

1. ปจัจยัคุณสมบตัสิว่นบุคคล จากผลการวจิยัพบว่า ความแตกต่างของคุณสมบตัสิว่น บคุคล 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่ง รายได/้เดอืน และอายุงาน มผีลต่อการตดัสนิใจลาออก
จากงานของพนักงานไม่แตกต่าง ถงึแมว้่าปจัจยัสว่นบุคคลจะไม่สง่ผลต่อการตดัสใิจลาออกของ
พนักงานกต็าม ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยก์ย็งัคงต้องมกีารวางแผนสรรหาบุคลากรโดยการสรรหา
บุคลากรทีม่คุีณภาพมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และพฒันาบุคลากรทีไ่ดม้าใหเ้กดิ
สมรรถนะในตน และสรา้งใหเ้กดิศกัยภาพสามารถสอนงานได ้แขง่ขนักบัองคก์รอื่นได ้   
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2. ปจัจยัจงูใจ จ าแนกตามดา้น ลกัษณะงานและดา้นความกา้วหน้าในอาชพี มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจลาออกของพนักงานแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี มผีล
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงาน ดงันัน้ ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยข์ององค์กร ควรบรหิาร
บุคลากรกลุ่มนี้ดว้ยการจดัฝึกอบรมเสรมิทกัษะในการท างาน มอบหมายหน้าทีต่ามความสามารถและ
ความสนใจของพนักงาน เพราะจะท าใหบุ้คลากรกลุ่มนี้จะไดฝึ้กทกัษะและเชีย่วชาญในการท างานเป็น
ทีพ่ึง่พาและเป็นทีย่อมรบัแก่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ และจะท าใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจต่อองค์กร 
น าสมรรณนะและศกัยภาพทีม่ใีนตนมาสรา้งประโยชน์ต่อองคก์ร   

3. ปจัจยัค ้าจุน  จ าแนกตามดา้น นโยบายการบรหิาร ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างานและเพือ่น
ร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงาน และเงนิเดอืนมอีทิธพิลต่อการตดัสใิจลาออก
จากงานแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า นโยบายการบรหิาร และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกจากงาน ดงันัน้ ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยข์ององค์กร ควรวางแผนปรบั
นโยบายใหต้รงกบัความตอ้งการของพนักงาน เพื่อใหเ้กดิวตัถุประสงคท์ัง้องคก์รและพนักงานไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และควรปรบัสภาพแวดลอ้มในทที างานใหเ้กดิความสะดวกสบายแก่พนักงานใหม้าก
ทีสุ่ดเช่น มอีากาศถ่ายเท มแีสงสว่างทีพ่อด ีมพีืน้ทีส่ าหรบัท างานอย่างเหมาะสม มอุีปกรณ์ทีป่ลอดภยั 
และทนัสมยั เป็นตน้ เพื่อรกัษาและเพิม่ระดบัความพงึพอใจใหแ้ก่พนักงานมากขึน้ สรา้งแรงจงูใจและ
ขวญัก าลงัใจ ใหแ้ก่บุคลากรเพื่อธ ารงรกัษาบุคลกรใหอ้ยู่กบัองคก์รไดน้านทีสุ่ด 
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