
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา  
บริษทั กรีนรีเวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั 
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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั กรนีรเีวอร์  
พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจหรอืปัจจยั
กระตุน้ และปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสุขอนามยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน กรณีศกึษา 
บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั(ประเทศไทย) จ ากดั โดยประชากรทีท่ าการวจิยั คอื พนักงานบรษิทั 
กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 250 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวน 250 ชุด แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของประชากร 
ไปท าการประมวลผลดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื 
รอ้ยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไคส
แควร ์(Chi-Square) และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ของเพยีรส์นั 
 ผลจากการศกึษาวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได ้
แผนกที่ท างาน มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 แต่พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุการท างาน ปัจจยัจูงใจหรอืปัจจยักระตุน้ และปัจจยั
ค ้าจุนหรอืปัจจยัสุขอนามยั ไมม่คีวามสมัพนัธต์่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 ค าส าคญั: แนวโน้มการลาออก,ความพงึพอใจในการท างาน,พนักงานบรษิทั กรนีรเีวอร์ 
พาเนล ตรงั(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ABSTRACT 
 

 The study of factors affecting employee resignation trends, a case study of Green 
River Panel Trang (Thailand) Co., Ltd., aimed to study personal factors. Motivational factors 
or motivating factors and supporting factors or sanitary factors affecting employee turnover 
trends: a case study of Green River Panel Trang (Thailand) Co., Ltd. The research population 
is 250 employees of Green River Panel Trang (Thailand) Co., Ltd. The questionnaire was 
used as a tool to collect 250 sets of data and then use the data obtained from the population 
questionnaire. to be processed with a computer The statistical programs used to analyze the 
data were Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation (S.D.), Chi-Square, and 
Correlation Coefficient. (Correlation) of Pearson 
 The results of the research study found that Personal factors, gender, age, education 
level, income level, department of work were related to the tendency of employee turnover. 
statistically significant at 0.05, but found that the personal factors of working age Motivational 
factors or motivating factors and supporting factors or sanitary factors No relationship to 
employee turnover tendency statistically significant at 0.05 
 
 Keywords: trend of resignation, job satisfaction, employees of Green River Panel 
Trang (Thailand) Co., Ltd. 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองคก์รทีเ่ป็นองคก์รภาคธุรกจิเอกชน หรอืภาครฐั ต่าง ก็
หนัมาให้ความส าคญัในเรื่องทรพัยากรบุคคลกนัเป็นจ านวนมาก ด้วยตระหนักว่า แรงงานเป็น 
ทรพัยากรที่มคี่า และเป็นตวัที่จะช่วยในการขบัเคลื่อนและพฒันาให้ภารกิจขององค์กรสามารถ
ด าเนินการไปไดด้ว้ยดแีละประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร ดงันัน้การพยายามในการ
รกัษาทรพัยากรบุคคลใหค้งอยู่กบัองค์กรและป้องกนัการสูญเสยีบุคลากรจากการลาออก จงึเป็น
เรือ่งทีม่คีวามจ าและส าคญัเป็นอยา่งมากในยคุปัจจุบนั  
 ปัจจุบนั บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั ก าลงัประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เน่ืองจากเริม่มพีนกังานทีจ่ะมกีารลาออกหรอืคดิทีจ่ะลาออก
จากบริษัทของพนักงานมากขึ้น โดยพนักงานส่วนใหญ่จะบอกเล่าพูดคุยกันเองระหว่างเพื่อน



  
 

ร่วมงานที่มคีวามคุ้นเคยกนัถึง สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความคดิที่จะลาออก โดยที่ผู้บงัคบับญัชาหรอื
หวัหน้างานไมไ่ดร้บัทราบเหตุผลนัน้ๆแต่อย่างใด ซึง่การลาออกของพนักงานจะสง่ผลกระทบหลาย
ดา้น ทัง้บุคลากรที่ไม่เพยีงพอต่อการท างาน เกดิการสูญเสยีในรูปตวัเงนิเน่ืองจากมคี่าจา้งในการ
สรรหาพนกังานใหมแ่ละการฝึกอบรมและการพฒันา 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน กรณีศกึษา 
บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั(ประเทศไทย) จ ากดั จงึเป็นเรื่องทีม่คีวามน่าสนใจอยา่งยิง่ เพราะจะ
ท าใหไ้ดท้ราบถงึปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานที่ปฏบิตังิานอยู่ในบรษิทั 
เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการปรบัปรุงระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั ลดอตัราการ
ลาออกของพนักงาน อนัจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรรหา
บุคลากร และจะมผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของบรษิทัเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ของบรษิทัต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัสว่นบุคคลกบัแนวโน้มการลาออกของพนกังาน 
บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัจงูใจหรอืปัจจยักระตุน้กบัแนวโน้มการลาออกของ
พนกังาน บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสขุอนามยักบัแนวโน้มการลาออก
ของพนกังาน บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจยัสว่นบุคคลมคีวามสมัพนัธต์่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน 
2. ปัจจยัจงูใจหรอืปัจจยักระตุน้มคีวามสมัพนัธต์่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน 
3. ปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสขุอนามยัมคีวามสมัพนัธต์่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานของบรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศ
ไทย) จ ากดั จ านวน 250 คน (พนกังานทีป่ฏบิตัติงิานอยูใ่นเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2565) 
2. เน้ือหาในการวจิยั ประกอบดว้ย 

2.1. ตวัแปรตน้ 
2.1.1 ปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุของพนกังาน ระดบัการศกึษา 

ระดบัรายได ้แผนกทีท่ างาน และอายุการท างาน 



  
 

2.1.2 ปัจจยัดา้นความพงึพอใจในการท างาน 
    2.1.2.1 ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุ้น (Motivator factors) ได้แก่ 
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ
ต่องาน และดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
    2.1.2.2 ปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสขุอนามยั (Hygiene factors) ไดแ้ก่ 
ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ดา้นนโยบายการบรหิารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน และ
ดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวโน้มการลาออกของพนกังาน 
 3. ระยะเวลาในการศกึษาตัง้แต่ เดอืนเมษาคม - กรกฎาคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
ทฤษฎีการจงูใจหรือทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอรเ์บิรก์ (Two-Factor Theory)  

เฮอรเ์บกิซ์ (Herzberg, 1959) กล่าวว่าบุคคลตอ้งการความสุขจากการท างาน ซึ่งความสุข
จากการท างานมาจากความพงึพอใจ โดยมปัีจจยั 2 กลุ่ม คือปัจจยัจูงใจ และ ปัจจยัค ้าจุน เป็น
สาเหตุหลกัในการสรา้งความพงึพอใจ  

1. ปัจจยัจงูใจหรือปัจจยักระตุ้น   
เป็นปัจจยัโดยตรงที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่ท า และเป็นสิง่กระตุ้นในการปฏบิตัิงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่ไดแ้ก่  
 1.1 ความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคล  
 1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื  
 1.3 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 
 1.4 ความรบัผดิชอบ  
 1.5 ความกา้วหน้า  
2. ปัจจยัค า้จนุ  
หมายถงึ ปัจจยัทีม่าจากภายนอกตวับุคคล ซึง่เกดิจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการท างาน 

ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่  
2.1 คา่ตอบแทน  
2.2 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
2.3 นโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร  



  
 

2.4 สภาพการท างาน  
2.5 ความมัน่คงในงาน  
2.6 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา  

จากทฤษฎสีองปัจจยั สรุปไดว้่าปัจจยัทัง้ 2 ดา้นน้ี เป็นสิง่ทีค่นตอ้งการ เพราะเป็นแรงจงูใจ 
ในการท างาน องคป์ระกอบทีเ่ป็นปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั ท าใหค้นเกดิความสุขในการ
ท างาน โดยมคีวามสมัพนัธก์บักรอบแนวคดิทีว่า่ เมื่อคนไดร้บัการตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดน้ีจะชว่ย
เพิม่แรงจงูใจในการท างาน ผลทีต่ามมากค็อื คนจะเกดิความพงึพอใจในงาน สามารถท างานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ส่วนปัจจยัค ้าจุนหรอืสุขศาสตรท์ าหน้าทีเ่ป็นตวัป้องกนัมใิหค้นเกดิความไม่เป็นสุข
หรอืไม่พงึพอใจในงานขึน้ ช่วยท าใหค้นเปลีย่นเจตคตจิากการไม่อยากท างานมาสู่ความพรอ้มทีจ่ะ
ท างาน และนอกจากน้ีเฮริท์เบกิซ ์(Herzberg, 1959) ยงัไดอ้ธบิายวา่ การจงูใจจะตอ้งเป็นบวก จงึจะ
ท าใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานขึน้มาได ้ 

 
แนวคิดทฤษฎีการลาออก 
 

ความหมายของการลาออกจากงาน การลาออกจากงาน หมายถงึ การทีบุ่คลากรตดัสนิใจ
เลกิท างานกบัองคก์ร โดยทีบุ่คลากรสามารถทีจ่ะลาออกจากงานไดต้ามความต้องการของตน การ
ออกจากงานอาจเกดิขึน้จากสาเหตุที่แตกต่างกนั เช่น ความขดัแยง้ภายในที่ท างาน ความไม่เท่า
เทยีมกนัในการเลื่อนต าแหน่ง ความเบื่อหน่าย ความกา้วหน้าในทีท่ างานใหม ่เป็นตน้  

Mejia, Balkin และ Candy (อ้างถึงในเกรยีงศกัดิ,์ 2543: 159) ได้อธิบายความหมายของ
การ ลาออกจากงานของพนกังาน ดงัน้ี 

1. การลาออกจากงานโดยความสมคัรใจของพนักงาน เกดิขึน้เมื่อพนักงานตดัสนิใจด้วย 
เหตุผลส่วนตวั หรอืเหตุผลทีเ่กีย่วกบัอาชพี เน่ืองจากความไม่ดงึดูดใจกบัไม่มคีวามสุขในงานทีท่ า
การลาออกจากงานด้วยความสมคัรใจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคอื การลาออก (Quits) กบัการ
เกษยีณอาย ุ(Retirements) 

2. การลาออกจากงานทีไ่มใ่ช่ความสมคัรใจจากงานประเภทน้ีเกดิขึน้จากการทีฝ่่าย บรหิาร
หรือองค์กรพิจารณาให้พนักงานลาออกจากงาน เน่ืองมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือ
พนักงานไม่เหมาะสมกบัองคก์รการลาออกจากงานโดยไม่สมคัรใจ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
การไล่ออก และการปลดออกหรอืเลกิจา้ง 

 
 
 
 



  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนกังานของบรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั (ประเทศไทย) 

จ ากดั จ านวน 250 คน (พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2565) เน่ืองจากประชากร
มจี านวนน้อย ผูว้จิยัจงึไดเ้จาะจงประชากรทัง้หมดเป็นผูต้อบแบบสอบถามการวจิยัในครัง้น้ี 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีน่ ามาใชเ้กบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาจาก 
กรอบแนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่  
 สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายขุองพนกังาน ระดบัการศกึษา
ระดบัรายได ้แผนกทีท่ างาน อายุการท างาน 

สว่นที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานดา้นลกัษณะงาน
ทีป่ฏบิตั ิไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจหรอืปัจจยักระตุ้น (ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล   ดา้นการ
ได้รบัการยอมรบันับถอื ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิด้านความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้า) 
และปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั (ด้านค่าตอบแทน ด้านความสมัพนัธ์กับผู้บังคบับัญชา 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ความมัน่คงในงาน วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา)  
 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัแนวโน้มการลาออก 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู   
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ ไคสแควร ์(Chi-Square) และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 
(Correlation) ของเพยีรส์นั 
 

 

 

 

 



  
 

ผลการวิจยั 

 
ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 การส ารวจประชากร จ านวน 250 คน เป็นเพศชาย 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.8 และเพศ
หญิง 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2  โดยประชากรส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 40 และมี
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 52.4 มรีะดบัรายได้ 10,001-15,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 52.8 และประชากรส่วนใหญ่ท างานในแผนก Production  คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 และมี
อายุการท างาน 1-3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 71.6 

การให้ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 

 จากการวจิยัพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (คา่เฉลีย่ 3.50 = และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.57 ) มคีวามพงึพอใจต่อปัจจยักระตุน้หรอื
ปัจจยัจงูในในการท างาน (คา่เฉลีย่ = 3.61 ) มากกวา่ปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสขุอนามยั (คา่เฉลีย่ = 
3.38 ) โดยความพงึพอใจต่อปัจจยักระตุน้หรอืปัจจยัจงูในในการท างานดา้นความรบัผดิชอบต่องาน 
มมีากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.73)  รองลงมาคอืดา้นผลส าเรจ็ของงาน (ค่าเฉลีย่ = 3.72) และดา้น
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารท างาน มคีา่น้อยทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.44) สว่นความพงึพอใจต่อปัจจยัค ้า
จุนหรอืปัจจยัสขุอนามยัดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน มี
มากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.51)  รองลงมาคอืดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา (คา่เฉลีย่ = 3.49) 
และดา้นคา่ตอบแทน มคี่าน้อยทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.17) 

แนวโน้มการลาออกของพนักงาน 

 จากการวจิยัพบว่า ประชากรมคี่าเฉลีย่แนวโน้มการลาออกเท่ากบั 3.40 ประชากรสว่นใหญ่
ให้ความส าคญัมากกบัในเรื่องการปรบัตวัใหม่ในหน่วยงานใหม่ท าได้ไม่ยาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71) 
รองลงมาคอืหากมงีานที่ก้าวหน้ากว่างานปัจจุบนั จะลาออกจากงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.60)  และให้
ความส าคญัน้อยทีส่ดุ คอื คดิจะท างานอยูก่บัองคก์รน้ีไปจนเกษยีณอาย ุ(คา่เฉลีย่ = 2.98) 

 
 
 
 



  
 

อภิปรายผล 

 
เพศและอายุ จากผลการศกึษาพบว่า เพศและอายุของพนกังานมคีวามสมัพนัธต์่อแนวโน้ม

การลาออกของพนักงานซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวจิยัของสุพรรษา พุ่ม
พวง (2559) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของ พนักงาน โรงพยาบาลเอกชนแหง่
หน่ึง เขต ราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พนักงานทมีเีพศและอายุต่างกนัมี
แนวโน้มการลาออกทีแ่ตกต่างกนัและหากพนักงานมคีวามพีงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่
ได้รบั และมีความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้บงัคบับญัชาและองค์กรจะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้มการ
ลาออกลดลง 

ระดบัการศกึษาและระดบัรายได ้จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษาและระดบัรายได้
ของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุตัรา สุตนัรกัษ์ (2552) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัสว่นบุคคล และปัจจยัองคก์ร
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการลาออกของพนักงาน: กรณีศกึษา บรษิทัผลติเหลก็แผ่นไรส้นิมรดี
เยน็แห่งหน่ึง ในจงัหวดัระยอง ซึ่งพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านระดบัการศึกษา และเงนิเดอืนที่
แตกต่างกนั มแีนวโน้มการลาออกจากองคก์ารของพนกังาน แตกต่างกนั 

แผนกที่ท างาน จากผลการศึกษาพบว่า แผนกที่ท างานของพนักงานมคีวามสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ ก้อง
เดช มีเดช (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานแผนกพฒันา 
ซอฟแวร์ บริษัทแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านต าแหน่งงานของ
พนกังานทีต่่างกนั มผีลต่อระดบัในการตดัสนิใจลาออกแตกต่างกนั ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา
พบว่า ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ ของบริษัทควรให้ความส าคญักบัความเห็นของพนักงาน ในด้าน
ความกา้วหน้าและความมัน่คงเป็นหลกั 

อายุการท างาน จากผลการศกึษาพบว่า อายุการท างานของพนักงานไม่มคีวามสมัพนัธต์่อ
แนวโน้มการลาออกของพนกังานซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ถงึแมปั้จจยัดา้นอายกุารท างาน
จะไมม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออก แต่หากพจิารณาแลว้จะพบวา่ พนกังานทีป่ฏบิตังิานกบัองคก์รเป็น
เวลานาน ยอ่มมคีวามผกูพนั และรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร ดงันัน้องคก์รควรมกีารมอบ
รางวัล หรือของขวัญต่างๆ ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงขึ้นส าหรับพนักงานที่มีอายุงานมาก เช่น มอบ
สรอ้ยทอง 2 สลงึใหแ้ก่พนกังานทีม่อีายุงาน 5 ปี ถา้พนกังานอายงุาน 10 ปี จะไดร้บัทองค ามลูค่า 1 



  
 

บาท เพื่อเป็นขวญัและก าลงัให้แก่พนกังาน นอกจากน้ียงัท าใหพ้นกังานรบัรูไ้ดว้่าองคก์รเหน็คุณค่า
ในตวัของพนกังาน และเป็นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานดขีึน้ 

ปัจจยัจูงใจหรอืปัจจยักระตุ้น จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจหรอืปัจจยักระตุ้นไม่มี
ความสมัพนัธ์ต่อการลาออกของพนักงานซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยอภปิลายผลตาม
ดา้นดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผลส าเรจ็ของงาน จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัดา้นผลส าเรจ็ของงาน 
ไม่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจจะเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่เมื่อ ได้ร ับ
มอบหมายงานแลว้ สามารถท าตามเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ ี
และผลส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานนัน้ ท าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในงาน 

2. ปัจจยัดา้นการยอมรบันบัถอื จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ปัจจยัดา้นการยอมรบันบัถอื 
ไม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ไดร้บันับถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นทัว่ไป ซึ่งการยอมรบันับถอืน้ีบางครัง้อาจ
แสดงออกในรปูของการยกยอ่งชมเชย สง่ผลต่อความพงึใจในการท างาน 

3. ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ของงานทีป่ฏบิตัไิม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
ลกัษณะของงานที่ท าอยู่มคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร พนักงานมคีวามรูใ้นงาน และ
สามารถปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบไดต้ามเป้าหมายขององคก์ร  

4. ปัจจยัด้านความรบัผิดชอบต่องาน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านความ
รบัผดิชอบต่องาน ไม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าพนักงานมคีวาม
รบัผดิชอบในหน้าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมัน่ให้งานที่รบัผดิชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค์ มรีะบบการ
ท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และรว่มรบัผดิชอบในภารกจิและเป้าหมายองคก์ร  

5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน ไม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของอาจเป็นเพราะว่าองค์กร
สนับสนุนให้มกีารพฒันาทกัษะการท างานที่ท้าทายความสามารถของบุคลากรให้มคีุณภาพมาก
ยิง่ขึน้อยูแ่ลว้ โดยงานทีท่ าจ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์และความช านาญในการท างาน โดยอาศยั
ความรู ้ความสามารถและปฏภิาณไหวพรบิของแต่ละบุคคลอยูเ่สมอ 



  
 

ปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสุขอนามยัต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยัสุขอนามยัไม่มคีวามสมัพนัธต์่อการลาออกของพนักงานซึง่ไม่เป็นไป
ตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

1. ปัจจยัดา้นคา่ตอบแทน จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ปัจจยัดา้นคา่ตอบแทน ไมม่ผีลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าองค์กรมเีงนิเดอืนและมสีวสัดกิารต่างๆ ที่มี
ประสทิธภิาพและมโีครงสรา้งการจา่ยเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบังานทีพ่นกังานรบัผดิชอบ 

2. ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์กับผู้บังคบับญัชา ผู้ใต้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน จาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
ไม่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่าพนักงานกับผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานสามรถท างานรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี 

และตอ้งท างานกนัเป็นทมีตลอด จงึท าใหพ้นักงานรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงในทมีในการท างาน เกดิความ
พงึพอใจในการท างาน   

3. ปัจจยัด้านนโยบายการบรหิารงาน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ด้านนโยบายการ
บรหิารงาน ไม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน อาจเป็นเพราะว่าองคก์รมกีารวางนโยบาย 
ทศิทาง และเป้าหมายในภาพรวมขององค์กรใหพ้นักงานได้รบัทราบ และผู้บรหิารมคีวามมุ่งมัน่
ยดึถอืนโยบายองคก์รและสามารถน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน สง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างาน 

4. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ไมม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนั
องค์กรมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อการท างานพนักงานแล้ว และพนักงานได้รบัการ
ตอบสนองตามทีต่อ้งการ จงึท าใหพ้นกังานรูส้กึพงึพอใจในการท างาน 

5. ปัจจยัด้านความมัน่คงในการท างาน จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัด้านความ
มัน่คงในการท างาน ไมม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน อาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัองคก์ร
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นความมัน่คงในการท างานใหก้บัพนักงาน ทัง้ดา้นการเลื่อน
ต าแหน่ง การจดัการอบรมพฒันาความรูค้วามสามารถ การจ่ายเงนิเดอืนตรงตามเวลาที่ก าหนด 
รวมทัง้การมรีะบบประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นธรรม ตอบสนองต่อความคาดหวงัของพนกังาน 

6. ปัจจยัดา้นวธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัดา้น
วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ไม่มผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็นเพราะว่า



  
 

ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามสนิทสนมเป็นกนัเองต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
คอยดแูลและใหค้ าแนะน าแก่พนกังาน จงึท าใหพ้นกังานรูส้กึพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยัเพ่ือการน าไปใช้  

ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยข์อง 
บรษิทั กรนีรเีวอร ์พาเนล ตรงั(ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ป็นอย่างด ีการศกึษาวจิยัครัง้น้ีท าใหท้ราบ
ถงึความส าคญัของปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน และ
ท าใหท้ราบถึงระดบัความพงึพในการท างานด้านปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ไดแ้ก่ 
ดา้นความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงานที่
ปฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
ภายในองคก์ร ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้น
วิธีการปกครองของผู้บงัคบับญัชา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิารออกนโยบายในการบรหิารงาน
ทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัปัจจยักระตุน้และปัจจยัจงูใจในการท างานและปัจจยัค ้าจุนหรอืปัจจยั
สุขอนามยัในทุกๆ ดา้น เพื่อสรา้งแรงจูงในการท างานใหก้บัพนักงาน ส่งผลใหพ้นักงานรกัองคก์ร
มากขึน้ และทุม่เทการท างานเพือ่องคก์ร  

แมว้่าการลาออกของพนักงานจะเป็นเรื่องปกตทิี่เกดิไดใ้นทุกองค์กร แต่อตัราการลาออก
ของพนักงานทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบัสาเหตุทีท่ าใหพ้นักงานตดัสนิใจลาออก ซึง่หลงัจากได้
ท าการศกึษาและวจิยัอย่างจรงิจงัถงึสาเหตุจนพบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิแลว้ ถอืว่าเป็นแนวทางทีช่ดัเจน
มากยิง่ขึน้ทีจ่ะสามารถท าใหผู้บ้รหิาร ฝ่ายบุคคล และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รน าไปต่อยอดเพือ่เตรยีม
รบัมอืและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 

นอกจากน้ียงัสามารถน าผลการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ใช้เป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารไปใช้ 
ประกอบการพจิารณาและปรบัปรุงสรา้งขวญัก าลงัใจใหส้อดคล้องกบัความต้องการของพนักงาน 
เพื่อใหพ้นักงานได้รบัความพงึพอใจในการท างานและสามารถปฏบิตัิหน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพ 
เพือ่ ผลประโยชน์อนัสงูสุดทีจ่ะเกดิกบัองคก์รต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ควรศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายที่เป็นพนักงานที่ลาออกจากองค์กรไปแล้วเพื่อให้
ทราบถงึเหตุผลทีแ่ทจ้รงิในการลาออกของพนกังาน 



  
 

2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจด าเนินการในรปูแบบของงานวจิยัเชงิคุณภาพ ทีม่กีารสมัภาษณ์ 
สงัเกตพฤตกิรรม การทดลอง ฯลฯ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากการศกึษาเกี่ยวกบั
แนวโน้มการตดัสนิใจลาออก สามารถสะท้อนความคิดของทัง้ผู้บรหิารและพนักงาน เพื่อน าผล
การศกึษาจากทัง้สองดา้นมาวเิคราะหเ์ป็นแนวทางปฏบิตัริ่วมกนั เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
พนกังานไดต้รงจุด และพนกังานเขา้ใจถงึบทบาท แนวคดิ นโยบายของผูบ้รหิารและการธ ารงรกัษา
พนกังานทีเ่ก่ง ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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