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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ไดแก ดานความมั่นคง  ดานโอกาสความกาวหนาในงาน ดานคาจางท่ีเพียงพอและเปนธรรม 

ดานลักษณะงานท่ีทํา ดานสิ่งตอบแทน ดานการปกครองบังคับบัญชาภายใน และดานสถานะอาชีพ  

  กลุมตัวอยางคือ กลุมพนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางท่ีตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 171 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 108 คน  คิดเปนรอย

ละ  63.2 มีอายุ 31 – 35 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 23.4  มีสถานภาพสมรส สมรส จํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 46.8  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  จํานวน  104  คน คิดเปนรอยละ 60.8  มีระยะเวลาใน

การทํางาน จํานวน 6 – 10 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 29.2  มีตําแหนงงานฝายกอสรางแนวราบ 

จํานวน 71  คน คิดเปนรอยละ 41.5 

ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสถานนะอาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

ดานความมั่นคง ดานสิ่งตอบแทน ดานคาจางท่ีเพียงพอและเปนธรรม ดานโอกาสความกาวหนาในงาน ดาน

การปกครองบังคับบัญชาภายใน  และดานลักษณะงานท่ีทํา ตามลําดับ  

 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออก, การลาออก ,พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

mailto:chian8992.cc@gmail.com


2 
 

ABSTRACT   

The purpose of this research to study the factors that affect the resignation of the 

employees of Supalai Public Company Limited, including security.  Regarding opportunities 

for job advancement  Fair and sufficient wage  The work characteristics  Compensation  

Internal governing  And career status 

           The research of factors affecting the resignation of employees of Supalai Public 

Company Limited. The objective is to study the factors affecting the resignation of 

employees of Supalai Public Company Limited.Employees of Supalai Public Company 

Limited, The sample consisted of 171 respondents. The instruments used for to collect the 

data were analyzed using computer programs for frequency percentage frequency values   

( X )  standard deviation (SD).  

            The research found that The employees all respondents 171 people. Most are 

males 108 peoples representing 63.2%. Most aged 31 - 35 years old 40 peoples 

representing 23.4%. Most are marriage 80 peoples representing 46.8%. Most have a 

bachelor's degrees level 104 peoples representing 60.8%.  Most of the average work 

duration is 6 - 10 years  50 peoples representing 29.2%. Most of them are the Horizontal 

construction position 71 peoples representing 41.5%, respectively. 

            The research found that factors influencing the resignation of the employees of 

Supalai Public Company Limited are at a high scale.  When considering each factor that’s  

influencing the resignation of employees showed that working condition is at the highest 

scale, followed by the stability Benefits and Wage Opportunities for job advancement  

Leader  And the  Intrinsic aspect of the jobs, respectively. 

 

Keywords: Factors affecting , resignation, employees of Supalai Public Company Limited 

 

บทนํา 

โลกปจจุบันเปนยุคแหงโลกาภิวัตนท่ีมีการแขงขันกันสูงในเชิงธุรกิจ ทําใหองคการตางๆ ตองมีการ

ปรับตัวอยูตลอดเวลา ปจจัยท่ีสําคัญจะผลักดันใหองคกรเติบโต และสามารถแขงขันไดน้ัน ข้ึนอยูกับความ

รวมมือรวมใจของพนักงาน ดังน้ัน องคกรจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย และจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองรูวิธีการตางๆท่ีจะทําใหพนักงานในองคกรมีความสุขในการทํางานและทุมเทใหกับงาน โดย

มุงเนนการคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการทํางานเขาสูองคการของตน  และเมื่อไดบุคคลท่ีมี

คุณภาพเขามาทํางานในองคการแลว ก็พยายามใชกลยุทธในการจัดการในดานตางๆ  เพ่ือชวยในการรักษา

บุคคลท่ีทรงประสิทธิภาพเหลาน้ีไวไมใหเปลี่ยนหรือโยกยายไปทํางานท่ีอ่ืน   
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บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  เร่ิมกอตั้งป พ.ศ. 2532 จนถึงป 2560 มีอัตราการลาออกของ

พนักงานถือวานอยมากในอัตรารอยละ 1-5% ตอป ซึ่งบริษัทถือวาไมมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคคลากร

แตอยางใด  แตตอมาในป 2561 จนถึงปจจุบัน มีพนักงานตําแหนงวิศวกร และตําแหนงนายชาง ซึ่ง 2 

ตําแหนงน้ี ถือเปนจํานวนพนักงานหลักของบริษัทฯ ไดทยอยลาออกทําใหอัตราการลาออกโดยเฉลี่ยของ

พนักงานเพ่ิมข้ึนเปน 8-10% ตอป     

จากปญหาการลาออกของพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  ท่ีเกิดข้ึนน้ีเราไดพบวามี

ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงานทําใหบริษัทไดรับผลกระทบหลายดานซึ่งอาจจะสงผลในอนาคตและ

กําลังสงผลกระทบอยูในปจจุบันใหบริษัทไดรับความเสียหายดังน้ี 1. การสูญเสียเวลาและคาใชจายในการ

สรรหาบุคลากรใหมเพ่ือเขามาทดแทนบุคลากรท่ีลาออกไป เชน การสรรหาบุคคลากรแตละคร้ังจะตองใช

ระยะเวลาในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและท่ีสําคัญคือมีประสบการณในการทํางานดานงาน

อสังหาริมทรัพย เพราะมาตรฐานของบริษัทเปนท่ียอมรับและอยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมายาวนานถึง 30 

ป, 2. การสูญเสียคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานท่ีเขามาใหม  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของ

พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  วาองคกรมีแนวทางแกไข หรือปองกัน การลาออกของพนักงาน

อยางไร รวมท้ังบุคลากรท่ัวไปสามารถนําไปใชในการศึกษา และนําไปประยุกตใชตอไป   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  มี

ขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ขอบเขตดานเน้ือหา  

1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เพศ  อายุ สถานภาพ

สมรส   ระดับการศึกษา   ระยะเวลาในการทํางานและตําแหนงงาน 

2. ตัวแปรตาม คือ ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

ดังน้ี  ดานความมั่นคง  ดานโอกาสความกาวหนาในงาน  ดานคาจางท่ีเพียงพอและเปนธรรม  ดานลักษณะ

งานท่ีทํา  ดานสิ่งตอบแทน  ดานการปกครองบังคับบัญชาภายใน และ ดานสถานะของอาชีพ 

 

 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 คน 

โดยผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน ( Taro 
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Yamae) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 171 คน  

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 

การวิจัยคร้ังน้ีจะทําการวิจัย ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – กันยายน  2562  

ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยในการลาออกของพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

2. สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการและนโยบายในการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคล และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการลาออก

ของพนักงาน  เพ่ือท่ีจะรักษาและลดอัตราการลาออกของพนักงาน ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  

3. สามารถใหหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ศึกษาหาความรูเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการอัตรากําลังคน ของแผนกทรัพยากรมนุษย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

      ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล                               ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน 

                 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  

       

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

          ทฤษฎีความพึงพอใจของ Gilmer 

                     สุกัญญา จันทรมณี (2559) ไดกลาวถึงองคประกอบ ของทฤษฎี B. Von Haller Gilmer ท่ี

มีผลตอความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานไว 10 ดาน ประกอบดวย ดานลักษณะของงาน ดานการนิเทศงาน 

ดานความมั่นคง ปลอดภัย  ดานองคการและการจัดการ ดานสภาพการทํางาน ดานคาจาง ดานโอกาส

 

 

1. ดานความมั่นคง 

2. ดานโอกาสความกาวหนาในงาน 

3. ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม 

4. ดานลักษณะงานทีท่ํา 

5. ดานสิง่ตอบแทน 

6. ดานการปกครองบังคับบญัชาภายใน 

7. ดานสถานะของอาชีพ 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการทํางาน 

6. ตําแหนงงาน 
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กาวหนาในการทํางาน ดานคุณลักษณะทางสังคมของงาน ดานการติดตอสื่อสาร ดานสวัสดิการ หรือ 

ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไดรับจากการทํางาน 

          ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (1959)สุกัญญา จันทรมณี (2559) ไดกลาวถึง ทฤษฎีสอง

ปจจัยของ Herzberg (1959) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของมนุษย ซึ่งพบวา

ปจจัยเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมของการทํางานของมนุษยมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยแรกคือ ปจจัยจูง

ใจ (Motivation Factors) มีองคประกอบ 5 ขอคือ ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล, การเปนที่ยอมรับ

นับถือ, ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ และความกาวหนา 5 องคประกอบนี้เปนสวนสําคัญให

พนักงานมีแรงจูงใจในสังคมการทํางานกับองคกร ปจจัยที่สองคือ ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) เปน

ปจจัยโดยรวมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสวัสดิการขององคกรมี 8 องคประกอบ ไดแก เงินเดือนและสวัสดิการ, 

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา, สถานะของอาชีพ, นโยบายการบริหารงาน, สภาพการทํางาน, ความ

เปนอยูสวนตัว(ความรูสึกตองานที่กําลังปฏิบัติอยู), ความมั่นคงในการทํางาน, วิธีการปกครองบังคับบัญชา 

ขอมูลบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

           ประวัติความเปนมาของบริษัท  

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 กลุมผูมีประสบการณและเชี่ยวชาญดานการพัฒนาที่ดิน อัน

ประกอบดวย สถาปนิก วิศวกร และนักวิชาการ ไดรวมกันกอตั้ง บริษัท ศุภาลัย จํากัด (SUPALAI 

CORPORATION LIMITED) โดยเร่ิมประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพยในลักษณะเพื่อเปนที่อยูอาศัยและ

เพื่อการพาณิชยอยางเปนทางการโดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) ใน

ระยะแรกไดดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการสรางบานเดี่ยว และทาวนเฮาส ในลักษณะโครงการบานจัดสรร ตอมา

จึงขยายธุรกิจสูโครงการอาคารชุด อาคารสํานักงาน และรีสอรทโรงแรม โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ

ธุรกิจ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของบริษัทฯ ดังนี้คือ พัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งที่อยูอาศัยในรูปแบบบานจัดสรร 

อาคารชุดพักอาศัย ตลอดจนอาคารสํานักงาน และศูนยการ คาครบวงจร ฯลฯ คาที่ดินและอสังหาริมทรัพย 

รวมทั้งเชา และ/หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย ยึดถือในการสรางสรรค โดยการพัฒนาสังคม ทั้งทางตรง และ

ทางออม  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              ดาวเดือน โลหิตปุระ และ ชัยวัฒน สมศรี (2561) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการ

ลาออกของพนักงาน บริษัทเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการ

ลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( =4.11) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน โดยปจจัยที่สงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ ดานลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ย      

( =4.24) รองลงมาคือ ดานนโยบายการบริหาร มีคาเฉลี่ย ( =4.19) และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มี

คาเฉลี่ย ( =4.10) การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของปจจัยที่สงผล

การลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนโดยรวม ของพนักงานบริษัทเอกชน มีคาอยูระหวาง 0.061 ถึง 0.757 
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โดยปจจัยที่สงผลการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนโดยรวมความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ยกเวนปจจัยดานนโยบายการบริหารกับดานเพื่อนรวมงาน และปจจัยดานหัวหนา

งานกับดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มีความสัมพันธทางบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต 

                ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน (2555) การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝายผลิต

บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยลักษณะสวนบุคล และ ลักษณะงาน มีผลตอ

การลาออก ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด โดยพนักงานเห็นดวยกับลักษณะงานดาน

การ ปกครองบังคับบัญชา ความกาวหนาของงาน การปฏิบัติงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ระดับ

มาก สวนความดานความมั่นคง และรายได เห็นดวยปานกลาง สวนความเห็นดวยนอย คือ ดานสวัสดิการ 2) 

ลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด ไดแก ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน และ ดานการมีภาระทางครอบครัว ที่แตกตางกัน มีผลตอการ ลาออกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) 

ปจจัยลักษณะงานใน 6 ดาน มีความสัมพันธกับการลาออกของ พนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย 

จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

               การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

 กลุมตัวอยาง   ผูวิจัยทําการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 

ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง เทากับ 5% (Taro 

Yamane,1973) จากประชากรทั้งหมด 300 คน ใชสูตรคํานวณแลวไดจํานวนตัวอยางจากการคํานวณ 171 

คน ดังนั้น  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวยางโดยไมใชความนาจะเปน Nonprobability sampling) ซึ่งผูวิจัยจะ

เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดวย 3 สวนคือ 

                 ตอนที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสอบถามเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวน

บุคคลของพนักงาน ของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  ไดแกเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตําแหนง 

                 ตอนที ่2  เปนแบบสอบถามใหผูตอบแสดงระดับความสําคัญในปจจัยที่มีผลตอการลาออกของ

พนักงานโดยแบบแบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด = 5,มาก = 4,ปานกลาง = 3,นอย = 2,นอยที่สุด = 1 

                  ตอนที ่3  ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

                สรางแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) และตรวจสอบเนื้อหาวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม  จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกตองของเนื้อหา  ตลอดจนความชัดเจนและการภาษาที่เหมาะสม  ซึ่งมี

เกณฑวัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน I0C ดังนี้ 

                        1. ขอคําถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต 0.50-1.00   มีคาความเที่ยงตรง ใชได 

                        2. ขอคําถามที่มีคะแนน IOC ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยงัใชไมได 

                         3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอ 

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาข้ันสุดทาย แลวนํามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณอีกคร้ัง 

               การเก็บรวบรวมขอมูล 

                การศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยนําแบบสอบถามที่ไดทดสอบแลว ไปแจก

ใหแกพนักงานบริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะนํามาตรวจสอบความถูกตองและ

สมบูรณ และใหคะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑที่กําหนดไว 

 

               การวิเคราะหขอมูล 

                ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

               สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

               ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดเก 

                     1. คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหเพื่อการบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

                     2. คาเฉลี่ย ( X )   

                     3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะหระดับปจจัยที่มีผลตอการลาออกของ

พนักงานบริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่  1 วิ เคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลพนักงานผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด  171 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ  63.2 เพศ

หญิง จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ  36.8 สวนใหญมีอายุ 31 – 35 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 23.4  

รองลงมาคือ มากกวา 45 ป จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ  22.2  36 – 40 ป จํานวน 37 คน  คิดเปนรอย

ละ  31.6  41 – 45 ป จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 17  และไมเกิน 30 ป จํานวน 27 คน  คิดเปนรอย

ละ  15.8 ตามลําดับ สวนใหญสถานภาพสมรส สมรส จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 46.8  รองลงมาคือ 

แยกกันอยู จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ  21.6,  หยาราง จํานวน13 คน  คิดเปนรอยละ 7.6 และมาย 

จํานวน 3 คน    คิดเปนรอยละ  1.8 ตามลําดับ สวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี  จํานวน  104  คน 

คิดเปนรอยละ 60.8  รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ  23.4  และสูงกวา

ปริญญาตรี  จํานวน 27 คน    คิดเปนรอยละ  15.8  ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน จํานวน 
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6 – 10 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ29.2  รองลงมาคือ นอยกวา 3 ป  จํานวน 49  คน  คิดเปนรอย

ละ  28.7,  3 – 5 ป  จํานวน 38  คน  คิดเปนรอยละ 22.2  และมากกวา  10 ป  จํานวน 34 คน    คิดเปน

รอยละ  19.9  ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนงงานฝายกอสรางแนวราบ จํานวน 71  คน คิดเปนรอยละ 

41.5 รองลงมาคือ ฝายวิศวกรรมและประมาณราคา  จํานวน 31  คน  คิดเปนรอยละ  18.1,  ฝายวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 14.6,ฝายการตลาด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ  16.4   

และฝายโครงการลงทุน  จํานวน 16 คน    คิดเปนรอยละ  9.4  ตามลําดับ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) โดยรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.62)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุก

ดานอยูในระดับมาก คือ ดานสถานนะอาชีพ  ดานความมั่นคง ดานสิ่งตอบแทน ดานคาจางที่เพียงพอและ

เปนธรรม ดานโอกาสความกาวหนาในงาน ดานการปกครองบังคับบัญชาภายในและดานลักษณะงานที่ทํา   

( X = 4.08, X = 3.99, X = 3.87, X = 3.79, X = 3.78, X = 3.69, X = 3.57)  ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สถานภาพสวนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) มีพนักงาน

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  171 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ  63.2 

เพศหญิง จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ  36.8 สวนใหญมีอายุ 31 – 35 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

23.4  รองลงมาคือ มากกวา 45 ป จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ  22.2  36 – 40 ป จํานวน 37 คน  คิด

เปนรอยละ  31.6  41 – 45 ป จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 17  และไมเกิน 30 ป จํานวน 27 คน  คิด

เปนรอยละ  15.8 ตามลําดับ สวนใหญสถานภาพสมรส สมรส จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 46.8  

รองลงมาคือ แยกกันอยู จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ  21.6,  หยาราง จํานวน13 คน  คิดเปนรอยละ 7.6 

และมาย จํานวน 3 คน    คิดเปนรอยละ  1.8 ตามลําดับ สวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี  จํานวน  

104  คน คิดเปนรอยละ 60.8  รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ  23.4  และ

สูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 27 คน    คิดเปนรอยละ  15.8  ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 

จํานวน 6 – 10 ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ29.2  รองลงมาคือ นอยกวา 3 ป  จํานวน 49  คน  คิด

เปนรอยละ  28.7,  3 – 5 ป  จํานวน 38  คน  คิดเปนรอยละ 22.2  และมากกวา  10 ป  จํานวน 34 คน    

คิดเปนรอยละ  19.9  ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนงงานฝายกอสรางแนวราบ จํานวน 71  คน คิดเปนรอย

ละ 41.5 รองลงมาคือ ฝายวิศวกรรมและประมาณราคา  จํานวน 31  คน  คิดเปนรอยละ  18.1,  ฝายวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 25 คน  คิดเปนรอยละ 14.6,ฝายการตลาด จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ  16.4   

และฝายโครงการลงทุน  จํานวน 16 คน    คิดเปนรอยละ  9.4  ตามลําดับ 

 

 ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

              ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานสถานนะอาชีพ ดานความมั่นคง ดานสิ่ง
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ตอบแทน ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม ดานโอกาสความกาวหนาในงาน ดานการปกครองบังคับ

บัญชาภายใน  และดานลักษณะงานที่ทํา ตามลําดับ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

                 การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสถานนะอาชีพ ดานความมั่นคง  ดาน

สิ่งตอบแทน  ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม   ดานโอกาสความกาวหนาในงาน  ดานการปกครองบังคับ

บัญชาภายใน  และดานลักษณะงานที่ทํา  โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้  

                 1. ดานความม่ันคง  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 

ดานความมั่นคงโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ที่สุด คือ  ทานมีความประสงคที่จะทํางานกับบริษัทจนเกษียณ บริษัทใหพนักงานทราบขอมูลเก่ียวกับผล

ประกอบการเปนระยะๆตามลําดับ ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ การทํางานในบริษัทนี้มีความ

มั่นคงและมีชื่อเสียงเปนที่ตองการของบุคคลทั่วไป ทานพอใจกับสัญญาการจางงานของบริษัท ทานพอใจกับ

แผนการขยายงานที่มีอยางตอเนื่อง งานของทานมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือนสูงข้ึน  ตามลําดับ สวน

ขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ งานที่ทําอยูมีโอกาสทําใหไดอยูรวมกับครอบครัว ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวเดือน โลหิตปุระ และ ชัยวัฒน สมศรี (2561) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่

สงผลตอการลาออกของพนักงาน บริษัทเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่

สงผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย       

( =4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยปจจัยที่สงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ ดานลักษณะของงาน 

มีคาเฉลี่ย ( =4.24) รองลงมาคือ ดานนโยบายการบริหาร มีคาเฉลี่ย ( =4.19) และดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการ มีคาเฉลี่ย ( =4.10) การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

ปจจัยที่สงผลการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนโดยรวม ของพนักงานบริษัทเอกชน มีคาอยูระหวาง 

0.061 ถึง 0.757 โดยปจจัยที่สงผลการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนโดยรวมความสัมพันธทางบวกอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ยกเวนปจจัยดานนโยบายการบริหารกับดานเพื่อนรวมงาน และ

ปจจัยดานหัวหนางานกับดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มีความสัมพันธทางบวกอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิต 

       2. ดานโอกาสความกาวหนาในงาน  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ดานโอกาสความกาวหนาในงาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 

ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ  บริษัทของทานเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูที่มีความสามารถไดมี

ความกาวหนาในหนาที่การงาน ทานรูสึกพอใจกับระบบการเลื่อนตําแหนงของบริษัท ทานมีโอกาสกาวหนา

ไดรวดเร็วเหมือนกับพนักงานบริษัทอ่ืนๆ ทานคิดวางานที่ทานทําในปจจุบันจะสามารถทําใหทานกาวหนาได
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ในอนาคต และบริษัทของทานไดสงเสริมใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับความรูความสามารถของ

พนักงานอยูเสมอ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน (2555) การศึกษาเร่ือง 

ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด ผลการศึกษาพบวา 1) 

ปจจัยลักษณะสวนบุคล และ ลักษณะงาน มีผลตอการลาออก ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล 

เอเชีย จํากัด โดยพนักงานเห็นดวยกับลักษณะงานดานการ ปกครองบังคับบัญชา ความกาวหนาของงาน 

การปฏิบัติงาน และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ระดับมาก สวนความดานความมั่นคง และรายได เห็น

ดวยปานกลาง สวนความเห็นดวยนอย คือ ดานสวัสดิการ 2) ลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานฝายผลิต 

บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด ไดแก ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ ดานการมีภาระทางครอบครัว ที่

แตกตางกัน มีผลตอการ ลาออกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยลักษณะงานใน 6 ดาน มีความสัมพันธ

กับการลาออกของ พนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                3. ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภา

ลัย จํากัด (มหาชน) ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ บริษัทของทานมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผลงาน

ของพนักงาน ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานพอใจในกระบวนการพิจารณาการปรับเงินเดือน

ของพนักงาน เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับตําแหนงงานหนาที่และความรับผิดชอบในปจจุบัน ทานพึงพอใจ

กับเงินเดือนที่ไดรับ ตามลําดับ ขอที่มีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ เงินเดือนที่ไดรับปจจุบันเพียงพอกับ

การดํารงชีพ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน (2555) การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอ

การลาออกของพนักงานฝายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยลักษณะสวนบุ

คล และ ลักษณะงาน มีผลตอการลาออก ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด โดย

พนักงานเห็นดวยกับลักษณะงานดานการ ปกครองบังคับบัญชา ความกาวหนาของงาน การปฏิบัติงาน และ

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ระดับมาก สวนความดานความมั่นคง และรายได เห็นดวยปานกลาง สวน

ความเห็นดวยนอย คือ ดานสวัสดิการ 2) ลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล 

เอเชีย จํากัด ไดแก ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ ดานการมีภาระทางครอบครัว ที่แตกตางกัน มีผล

ตอการ ลาออกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 3) ปจจัยลักษณะงานใน 6 ดาน มีความสัมพันธกับการลาออกของ 

พนักงานฝายผลิต บริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

                     4. ดานลักษณะงานที่ทํา  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ดานลักษณะงานที่ทํา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากคือ  ทานมีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติอยู ลักษณะงานที่ทานทําอยูขณะนี้

เหมาะสมกับความรูและความสามารถของทาน งานที่ทํามีเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม ปลอดภัยอยาง

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน งานของทานมีความทาทายความรูความสามารถทําใหทานมีความสุขอยูกับการ

ทํางาน ตามลําดับ ขอที่มีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ ทานไดงานที่เหมาะสมกับบุคลิกและความถนัด
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ของตนเอง ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลา ตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ  วรกิจ  สารสนิท (2556)  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการลาออกจากงานของ

พนักงานกลุมบริษัท ประชากิจ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทีมีผลตอการตัดสินใจในการจะลาออกจากงานของ

พนักงาน กลุมบริษัทประชากิจ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับนอย ( X = 2.24) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ และอยูในระดับนอย 4 ขอ โดยเรียงคะแนนจากมากไปหานอย คือ ปจจัย

ดานลักษณะงาน  ( X = 2.48) มีผลตอการตัดสินใจในการจะลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัย

ดานองคกร ( X = 2.25) ปจจัยดานหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ( X = 2.24) ปจจัยดานสภาพแวดลอม

ทางสังคม ( X = 2.23) และปจจัยสวนบุคคล ( X = 2.02) ปจจัยทีมีผลตอ การตัดสินใจลาออกของพนักงาน

กลุมบริษัทประชากิจ จําแนกตาม เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา รายไดสถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

บริษัทปจจุบันที่สังกัดทั้งหมดในภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                      5. ดานสิ่งตอบแทน  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ดานสิ่งตอบแทนโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากคือ  บริษัทมีการบริหารจัดการในดานคาตอบแทนอยางมีประสิทธิภาพสวัสดิการที่ทานไดรับ 

เชน คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส ฯลฯ ตรงตามความตองการของทาน สวัสดิการอ่ืนๆ เชน ประกันสุขภาพ 

ประกันอุบัติเหตุ มีความเหมาะสม ทานคิดวาบริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  และ

วันหยุดพักรอนประจําป และวันหยุดประเภทตางๆมีความเหมาะสม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุพรรษา พุมพวง (2559) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน

แหงหนึ่ง เขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ และอายุตางกัน มี

แนวโนมการลาออก ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และปจจัยดานลักษณะงานมีความสัมพันธ

ทางบวกกับแนวโนมการลาออก สวนปจจัยดานคาตอบแทน และสวัสดิการ, ดานผูบังคับบัญชา และองคกร 

มีความสัมพันธทางลบกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลดังกลาวสามารถ

ตีความไดวา หากพนักงานมีความพึงพอใจในคาตอบแทน และสวัสดิการที่ไดรับ มีความรูสึกเชิงบวกตอ

ผูบังคับบัญชา และองคกร จะสงผลใหพนักงานมีแนวโนมการลาออกลดลง 

         6. ดานการปกครองบังคับบัญชาภายใน  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย 

จํากัด (มหาชน) ดานการปกครองบังคับบัญชาภายในโดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  

พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือ สามารถปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาและเพื่อนรวมงานได

เปนอยางดี  มีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน  หัวหนาใหการสนับสนุนผูใตบังคับอยางเทาเทียม   หัวหนา

ใหความไววางใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู   และหัวหนาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานได ตามลําดับ  ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ปาตีเมาะ เกะรา 

และอาซียะห อาแว (2557)  ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัลจํากัด  จากการศึกษาพบวาการศึกษาปจจัยและสาเหตุการลาออกของ
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พนักงานบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัดมีหลายสาเหตุดังนี้  ดานการติดตอสื่อสารภายในองคกรซึ่ง

พนักงานเห็นวาไมไดรับขาวสารที่ชัดเจนวิธีการสื่อสารของผูบริหารนั้นเนนในเร่ืองผลงานมากเกินไป  ดาน

ผูบังคับบัญชาหัวหนางานมีการบริหารจัดการคนไมเปนระบบการมอบหมายงานไมชัดเจนคาตอบแทนไม

เหมาะสมกับปริมาณงานเพราะเนื่องจากองคกรมีพนักงานไมเพียงพอกับปริมาณงานอาจจะสงผลทําให

พนักงานตัดสินใจลาออกในที่สุดซึ่งสามารถ 2 แนวทางกันไปดวยนั่นคือ  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

(HRM) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) เพื่อปองกันการเกิดปญหาการลาออกของพนักงานและเสนอ

แนวทางในการรักษาบุคลากรใหกับองคกรในอนาคต 

           7. ดานลักษณะอาชีพ  ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

ดานลักษณะอาชีพโดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากที่สุดคือ สามารถปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาและเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี  มีความสัมพันธที่ดีกับ

หัวหนางาน  หัวหนาใหการสนับสนุนผูใตบังคับอยางเทาเทียม   หัวหนาใหความไววางใจในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบอยู   และหัวหนาเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานได 

ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วรกิจ  สารสนิท (2556)  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการ

ลาออกจากงานของพนักงานกลุมบริษัท ประชากิจ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทีมีผลตอการตัดสินใจในการจะ

ลาออกจากงานของพนักงาน กลุมบริษัทประชากิจ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับนอย ( X = 2.24) 

เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ และอยูในระดับนอย 4 ขอ โดยเรียงคะแนนจากมาก

ไปหานอย คือ ปจจัยดานลักษณะงาน ( X = 2.48) มีผลตอการตัดสินใจในการจะลาออกจากงานมากที่สุด 

รองลงมาไดแก ปจจัยดานองคกร ( X = 2.25) ปจจัยดานหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ( X = 2.24) ปจจัย

ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ( X = 2.23) และปจจัยสวนบุคคล ( X = 2.02) ปจจัยทีมีผลตอ การตัดสินใจ

ลาออกของพนักงานกลุมบริษัทประชากิจ จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดสถานภาพ ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน บริษัทปจจุบันที่สังกัดทั้งหมดในภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะผลจากการวิจัย 

              จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

สามารถสรุปขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ดานความม่ันคง   

                   สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ พนักงานมีความประสงคที่จะทํางานกับบริษัทจนเกษียน ดังนั้นบริษัท

ควรมีฝายดูแลบุคลากรของบริษัท คือคอยดูแลแกปญหาใหกับพนักงานโดยเฉพาะปญหาทางดานครอบครัว 

อาทิเชน ใหทุนการศึกษาบุตรหรือมีสวัสดิการดานอ่ืนใหพนักงานที่ทาํงานกับบริษัทตามระยะเวลาทาํงานเมื่อ

พนักงานทํางานจนครบกําหนดเกษียนมีสวัสดิการใหสามารถดํารงชีวิตหลังเกษียนไดโดยไมลําบาก ผูบริหาร
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ควรใหบริษัทจัดทําขอมูลเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทใหพนักทุกคนทราบเปนระยะๆ เพื่อใหพนักงาน

มีความรูสึกวาบริษัทใหความสําคัญกับพนักงานเปรียบเสมือนหุนสวนบริษัทคนหนึ่งยิ่งถาเห็นผลประกอบการ

ที่ดียิ่งทําใหพนักงานมีกําลังใจทํางานเพราะนั่นหมายถึงโบนัสประจําปก็จะไดเพิ่มข้ึน อีกอยางผูบริหารควรให

บริษัทประชาสัมพันธผลกําไรและเปาหมายของบริษัทใหชัดเจนเพราะบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงจะ

เปนที่ตองการของบุคคลทั่วไป จะทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานกับบริษัท จึงถือวาสิ่งที่กลาวมา

ขางตนผูบริหารบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)สมควรที่จะกะทําอยางยิ่ง 

          2. ดานโอกาสความกาวหนาในงาน   

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ผูบริหารควรเปดโอกาสและสนบัสนนุใหผูที่มีความสามารถไดมีความกาวหนา

ในหนาที่การงานโดยหาตาํแหนงงานที่เหมาะสมกับความสามารถและเลื่อนตําแหนงงานใหโดยยึดหลักเอา

ความรูความสามารถและความขยันทํางานใหบริษัทเปนหลักเมื่อเจอพนักงานที่มีความรูความสามารถขยัน

ทํางานรักษาผลประโยชนใหบริษัทผูบริหารก็ควรเลื่อนตําแหนงมอบโอกาสความกาวหนาใหโดยรวดเร็ว

เหมือนกับกับพนักงานบริษัทอ่ืนๆหรือเร็วกวาเพราะจะเปนการปองกันไมใหพนักงานลาออกอีกทางหนึ่ง 

3. ดานคาจางที่เพียงพอและเปนธรรม   

             สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ ผูบริหารควรใหบริษัทกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินผล

งานของพนักงานมีกระบวนการการพิจารณาการปรับเงินเดือนของพนักงานที่เหมาะสมโปรงใสมีเหตุผลใน

การปรับเงินเดือนเพื่อไมใหพนักงานเกิดความคิดวาบริษัทไมมีความเปนธรรม เงินเดือนที่ไดรับก็ตอง

เหมาะสมกับตําแหนงงานหนาที่และความรับผิดชอบในปจจุบันโดยอาจจะสืบเงินเดือนคาจางในบริษัทอ่ืนๆ

ในตําแหนงเดียวกันแลวพิจารณาปรับใหเหมาะสมหรือมีสวัสดิการเพิ่มให 

                4. ดานลักษณะงานที่ทํา   

                   สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ บริษัทควรจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคระหวางผูบริหารกับพนักงาน

ประจําปและกิจกรรมมอบรางวัลพนักงานดีเดนในแตละแผนกเพื่อสรางความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติอยู

ของพนักงาน ในการคัดเลือกคนเขามาเปนพนักงานตองระบุคุณสมบัติใหชัดเจนและตรงกับตําแหนงงานที่

บริษัทตองการเพื่อที่จะไดพนักงานที่มีความรูความสามารถตรงกับงานที่ทําซึ่งจะทําใหพนักงานมีความสุขใน

การทํางานงานก็จะออกมาดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทตองจัดหาเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณที่

เหมาะสม ปลอดภัยอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานราบร่ืนอีกทั้งไมทําให

พนักงานเกิดความเบื่อตอนปฏิบัติงาน 

               5. ดานสิ่งตอบแทน   

                สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ บริษัทควรมีการบริหารจัดการในดานคาตอบแทนอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง

อาจนําเทคโนโลยีทางดานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาชวยในการบริหารจัดการ และบริษัทควรจัดทํา

แบบสอบถามขอเสนอแนะถามความคิดเห็นของพนักงานในดานสวัสดิการวาตองการอะไร เชน คาเดินทาง 



14 
 

คาลวงเวลา โบนัส ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อที่จะไดบริหารจัดการใหตรงตามความตองการของ

พนักงาน 

             6. ดานการปกครองบังคับบัญชาภายใน     

                สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ การปฏิบัติงานรวมกันระหวางหัวหนางานและเพื่อนรวมงานบริษัทควรมี

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางกันจัดอบรมความเปนผูนําใหกับหัวหนางานเพื่อเสริมทักษะตางๆ เชน 

ดานการสื่อสารสั่งงานตองมีความชัดเจนใหคําปรึกษาที่ถูกตองกับเพื่อนรวมงาน ใหการสนับสนุน

ผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงไมพอใจกันในการทํางาน 

7.ดานลักษณะอาชีพ  

             สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ บริษัทควรทําใหพนักงานเห็นวาบริษัทเปนองคกรที่ดีเมื่อทํางานในบริษัทนี้

แลวจะมีชีวติที่ดีข้ึนอยางแนนอนมีขอกําหนดแบบแผนและเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนสรางทัศนคติให

พนักงานมีแนวความคิดในเร่ืองความจงรักภักดีกับองคการมากข้ึนเพื่อสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันกับ

องคการทั้งดานการกิจกรรม และการสื่อสารในดานตางๆ รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหพนักงาน

เห็นวาการมีตําแหนงทีสู่งข้ึนหรือมอบหมายงานทีส่ําคัญทําใหพนักงานรูสึกวาไดรับความสะดวกสบายในการ

ทํางานมากข้ึน  

                                                                                                                                                                                             

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ การสังเกต หรือการ

สนทนาเชิงลึกกับพนักงานที่ตัดสินใจ ลาออกจากงานแลว เพื่อทําความเขาใจในเหตุผลและปจจัยสําคัญของ

การตัดสินใจลาออก 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมของพนักงานในกลุมอาชีพอ่ืนๆ และทําการจํากัดขอบเขตใหกวางมาก

ยิ่งข้ึน เพื่อหาแรงจูงใจ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก ซึ่งอาจจะมีความคลายคลึงกัน หรือแตกตาง

กันได เพื่อเปนประโยชนตอองคการตอไป 

                3. ควรทําการศึกษาแนวทางในการปองกัน และแกไขปญหาการลาออกจากงาน เพื่อนําผล

การศึกษาที่ไดมาใชประยุกตวิธีการรับมือขององคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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