การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน กรณี ศึกษา
บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด
ชาคริต แก้วเกตุ1 และอุษา บุญถือ2

บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษทั กรีนรีเวอร์
พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัย
กระตุน้ และปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัยทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน กรณีศกึ ษา
บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง(ประเทศไทย) จากัด โดยประชากรทีท่ าการวิจยั คือ พนั กงานบริษทั
กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง(ประเทศไทย) จากัด จานวน 250 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 250 ชุด แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของประชากร
ไปทาการประมวลผลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไคส
แควร์ (Chi-Square) และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของเพียร์สนั
ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้
แผนกที่ทางาน มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 แต่พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางาน ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุน้ และปั จจัย
ค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัย ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: แนวโน้มการลาออก,ความพึงพอใจในการทางาน,พนักงานบริษทั กรีนรีเวอร์
พาเนล ตรัง(ประเทศไทย) จากัด
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นองค์กรภาคธุรกิจเอกชน หรือภาครัฐ ต่าง ก็
หันมาให้ความสาคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลกันเป็ นจานวนมาก ด้วยตระหนักว่า แรงงานเป็ น
ทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ นตัวที่จะช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้ภารกิจขององค์กรสามารถ
ดาเนินการไปได้ดว้ ยดีและประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนัน้ การพยายามในการ
รักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กบั องค์กรและป้ องกันการสูญเสียบุคลากรจากการลาออก จึงเป็ น
เรือ่ งทีม่ คี วามจาและสาคัญเป็ นอย่างมากในยุคปั จจุบนั
ปั จจุบนั บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด กาลังประสบปั ญหาการขาด
แคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เนื่องจากเริม่ มีพนักงานทีจ่ ะมีการลาออกหรือคิดทีจ่ ะลาออก
จากบริษัท ของพนัก งานมากขึ้น โดยพนัก งานส่ว นใหญ่ จ ะบอกเล่ า พูด คุ ย กันเองระหว่างเพื่อน

ร่วมงานที่มคี วามคุ้นเคยกันถึง สาเหตุท่ที าให้เกิดความคิดที่จ ะลาออก โดยที่ผู้บงั คับบัญชาหรือ
หัวหน้างานไม่ได้รบั ทราบเหตุผลนัน้ ๆแต่อย่างใด ซึง่ การลาออกของพนักงานจะส่งผลกระทบหลาย
ด้าน ทัง้ บุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการทางาน เกิดการสูญเสียในรูปตัวเงินเนื่องจากมีค่าจ้างในการ
สรรหาพนักงานใหม่และการฝึกอบรมและการพัฒนา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน กรณีศกึ ษา
บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง(ประเทศไทย) จากัด จึงเป็ นเรื่องทีม่ คี วามน่ าสนใจอย่างยิง่ เพราะจะ
ทาให้ได้ทราบถึงปั จจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานที่ปฏิบตั งิ านอยู่ในบริษทั
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ลดอัตราการ
ลาออกของพนักงาน อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
บุคลากร และจะมีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษทั เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ของบริษทั ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุน้ กับแนวโน้มการลาออกของ
พนักงาน บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัยกับแนวโน้มการลาออก
ของพนักงาน บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จากัด
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
2. ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุน้ มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
3. ปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานของบริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศ
ไทย) จากัด จานวน 250 คน (พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ งิ านอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565)
2. เนื้อหาในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1. ตัวแปรต้น
2.1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุของพนักงาน ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ แผนกทีท่ างาน และอายุการทางาน

2.1.2 ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการทางาน
2.1.2.1 ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้น (Motivator factors) ได้แก่
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ
ต่องาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
2.1.2.2 ปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ได้แก่
ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมันคงในการท
่
างาน และ
ด้านวิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวโน้มการลาออกของพนักงาน
3. ระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต่ เดือนเมษาคม - กรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิรก์ (Two-Factor Theory)
เฮอร์เบิกซ์ (Herzberg, 1959) กล่าวว่าบุคคลต้องการความสุขจากการทางาน ซึ่งความสุข
จากการทางานมาจากความพึงพอใจ โดยมีปัจจัย 2 กลุ่ม คือปั จจัยจูงใจ และ ปั จจัยค้าจุน เป็ น
สาเหตุหลักในการสร้างความพึงพอใจ
1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น
เป็ นปั จจัยโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทา และเป็ นสิง่ กระตุ้นในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ได้แก่
1.1 ความสาเร็จในงานทีท่ าของบุคคล
1.2 การได้รบั การยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้า
2. ปัจจัยคา้ จุน
หมายถึง ปั จจัยทีม่ าจากภายนอกตัวบุคคล ซึง่ เกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทางาน
ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้ได้แก่
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน
2.3 นโยบายและการบริหารงานขององค์กร

2.4 สภาพการทางาน
2.5 ความมันคงในงาน
่
2.6 วิธกี ารปกครองบังคับบัญชา
จากทฤษฎีสองปั จจัย สรุปได้ว่าปั จจัยทัง้ 2 ด้านนี้ เป็ นสิง่ ทีค่ นต้องการ เพราะเป็ นแรงจูงใจ
ในการทางาน องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปั จจัยจูงใจเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญ ทาให้คนเกิดความสุขในการ
ทางาน โดยมีความสัมพันธ์กบั กรอบแนวคิดทีว่ า่ เมื่อคนได้รบั การตอบสนองด้วยปั จจัยชนิดนี้จะช่วย
เพิม่ แรงจูงใจในการทางาน ผลทีต่ ามมาก็คอื คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนปั จจัยค้าจุนหรือสุขศาสตร์ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวป้ องกันมิให้คนเกิดความไม่เป็ นสุข
หรือไม่พงึ พอใจในงานขึน้ ช่วยทาให้คนเปลีย่ นเจตคติจากการไม่อยากทางานมาสู่ความพร้อมทีจ่ ะ
ทางาน และนอกจากนี้เฮิรท์ เบิกซ์ (Herzberg, 1959) ยังได้อธิบายว่า การจูงใจจะต้องเป็ นบวก จึงจะ
ทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านขึน้ มาได้
แนวคิ ดทฤษฎีการลาออก
ความหมายของการลาออกจากงาน การลาออกจากงาน หมายถึง การทีบ่ ุคลากรตัดสินใจ
เลิกทางานกับองค์กร โดยทีบ่ ุคลากรสามารถทีจ่ ะลาออกจากงานได้ตามความต้องการของตน การ
ออกจากงานอาจเกิดขึน้ จากสาเหตุท่แี ตกต่างกัน เช่น ความขัดแย้งภายในที่ทางาน ความไม่เท่า
เทียมกันในการเลื่อนตาแหน่ง ความเบื่อหน่าย ความก้าวหน้าในทีท่ างานใหม่ เป็ นต้น
Mejia, Balkin และ Candy (อ้างถึงในเกรียงศักดิ ์, 2543: 159) ได้อธิบายความหมายของ
การ ลาออกจากงานของพนักงาน ดังนี้
1. การลาออกจากงานโดยความสมัครใจของพนักงาน เกิดขึน้ เมื่อพนักงานตัดสินใจด้วย
เหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลทีเ่ กีย่ วกับอาชีพ เนื่องจากความไม่ดงึ ดูดใจกับไม่มคี วามสุขในงานทีท่ า
การลาออกจากงานด้วยความสมัครใจแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ การลาออก (Quits) กับการ
เกษียณอายุ (Retirements)
2. การลาออกจากงานทีไ่ ม่ใช่ความสมัครใจจากงานประเภทนี้เกิดขึน้ จากการทีฝ่ ่ าย บริหาร
หรือ องค์ก รพิจ ารณาให้พ นัก งานลาออกจากงาน เนื่ อ งมาจากความจ าเป็ น ทางเศรษฐกิจ หรือ
พนักงานไม่เหมาะสมกับองค์กรการลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจ แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
การไล่ออก และการปลดออกหรือเลิกจ้าง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานของบริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย)
จากัด จานวน 250 คน (พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565) เนื่องจากประชากร
มีจานวนน้อย ผูว้ จิ ยั จึงได้เจาะจงประชากรทัง้ หมดเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามการวิจยั ในครัง้ นี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีน่ ามาใช้เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาจาก
กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ อายุของพนักงาน ระดับการศึกษา
ระดับรายได้ แผนกทีท่ างาน อายุการทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานด้านลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ ได้แก่ ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้น (ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการ
ได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า)
และปั จ จัย ค้ า จุ น หรือ ปั จ จัย สุข อนามัย (ด้า นค่า ตอบแทน ด้า นความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้บ ัง คับ บัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการทางาน ด้าน
ความมันคงในงาน
่
วิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา)
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการให้ความสาคัญเกีย่ วกับแนวโน้มการลาออก
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ พ้ืน ฐาน ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-Square) และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
(Correlation) ของเพียร์สนั

ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การสารวจประชากร จานวน 250 คน เป็ นเพศชาย 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.8 และเพศ
หญิง 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.2 โดยประชากรส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40 และมี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52.4 มีระดับรายได้ 10,001-15,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 52.8 และประชากรส่วนใหญ่ทางานในแผนก Production คิดเป็ นร้อยละ 44.8 และมี
อายุการทางาน 1-3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 71.6
การให้ระดับความพึงพอใจในการทางาน
จากการวิจยั พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ 3.50 = และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.57 ) มีความพึงพอใจต่อปั จจัยกระตุน้ หรือ
ปั จจัยจูงในในการทางาน (ค่าเฉลีย่ = 3.61 ) มากกว่าปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัย (ค่าเฉลีย่ =
3.38 ) โดยความพึงพอใจต่อปั จจัยกระตุน้ หรือปั จจัยจูงในในการทางานด้านความรับผิดชอบต่องาน
มีมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.73) รองลงมาคือด้านผลสาเร็จของงาน (ค่าเฉลีย่ = 3.72) และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารทางาน มีคา่ น้อยทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.44) ส่วนความพึงพอใจต่อปั จจัยค้า
จุนหรือปั จจัยสุขอนามัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน มี
มากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.51) รองลงมาคือด้านวิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลีย่ = 3.49)
และด้านค่าตอบแทน มีค่าน้อยทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.17)
แนวโน้ มการลาออกของพนักงาน
จากการวิจยั พบว่า ประชากรมีค่าเฉลีย่ แนวโน้มการลาออกเท่ากับ 3.40 ประชากรส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญมากกับในเรื่องการปรับตัวใหม่ในหน่ วยงานใหม่ทาได้ไม่ยาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71)
รองลงมาคือหากมีงานที่ก้าวหน้ ากว่างานปั จจุบนั จะลาออกจากงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.60) และให้
ความสาคัญน้อยทีส่ ดุ คือ คิดจะทางานอยูก่ บั องค์กรนี้ไปจนเกษียณอายุ (ค่าเฉลีย่ = 2.98)

อภิ ปรายผล
เพศและอายุ จากผลการศึกษาพบว่า เพศและอายุของพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
การลาออกของพนักงานซึ่งเป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ตงั ้ ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพรรษา พุ่ม
พวง (2559) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของ พนักงาน โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานทีมเี พศและอายุต่างกันมี
แนวโน้มการลาออกทีแ่ ตกต่างกันและหากพนักงานมีความพีงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
ได้รบั และมีความรู้สึกเชิงบวกต่ อผู้บ งั คับบัญชาและองค์กรจะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้ มการ
ลาออกลดลง
ระดับการศึกษาและระดับรายได้ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาและระดับรายได้
ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานซึ่งเป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพตั รา สุตนั รักษ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยองค์กร
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั แนวโน้มการลาออกของพนักงาน: กรณีศกึ ษา บริษทั ผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิมรีด
เย็นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง ซึ่งพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และเงินเดือนที่
แตกต่างกัน มีแนวโน้มการลาออกจากองค์การของพนักงาน แตกต่างกัน
แผนกที่ทางาน จากผลการศึกษาพบว่า แผนกที่ทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานซึ่งเป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ตงั ้ ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ก้อง
เดช มีเ ดช (2558) ศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจลาออกของพนัก งานแผนกพัฒ นา
ซอฟแวร์ บริษัท แห่ง หนึ่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่ า ด้า นต าแหน่ ง งานของ
พนักงานทีต่ ่างกัน มีผลต่อระดับในการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน ทัง้ นี้ขอ้ เสนอแนะจากการศึกษา
พบว่า ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษ ย์ ของบริษัทควรให้ความสาคัญกับ ความเห็นของพนัก งาน ในด้า น
ความก้าวหน้าและความมันคงเป็
่
นหลัก
อายุการทางาน จากผลการศึกษาพบว่า อายุการทางานของพนักงานไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ถึงแม้ปัจจัยด้านอายุการทางาน
จะไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออก แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่า พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านกับองค์กรเป็ น
เวลานาน ย่อมมีความผูกพัน และรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนัน้ องค์กรควรมีการมอบ
รางวัล หรือ ของขวัญ ต่ า งๆ ซึ่ง อาจมีมูล ค่ า สูง ขึ้น ส าหรับ พนั ก งานที่มีอ ายุ ง านมาก เช่ น มอบ
สร้อยทอง 2 สลึงให้แก่พนักงานทีม่ อี ายุงาน 5 ปี ถ้าพนักงานอายุงาน 10 ปี จะได้รบั ทองคามูลค่า 1

บาท เพื่อเป็ นขวัญและกาลังให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ยงั ทาให้พนักงานรับรูไ้ ด้ว่าองค์กรเห็นคุณค่า
ในตัวของพนักงาน และเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านส่งผลให้การปฏิบตั งิ านดีขน้ึ
ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้น จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้นไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการลาออกของพนักงานซึ่ง ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ โดยอภิปลายผลตาม
ด้านดังนี้
1. ปั จจัยด้านผลสาเร็จของงาน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านผลสาเร็จของงาน
ไม่ มีผ ลต่ อ แนวโน้ ม การลาออกของพนั ก งาน อาจจะเป็ นเพราะพนั ก งานส่ ว นใหญ่ เ มื่อ ได้ร ับ
มอบหมายงานแล้ว สามารถทาตามเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนดไว้ พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดี
และผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านนัน้ ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน
2. ปั จจัยด้านการยอมรับนับถือ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านการยอมรับนับถือ
ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนั กงาน อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ ได้รบั นับถือจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อน และบุคคลอื่นทัวไป
่ ซึ่งการยอมรับนับถือนี้บางครัง้ อาจ
แสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย ส่งผลต่อความพึงใจในการทางาน
3. ปั จจัยด้านลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยด้านลักษณะ
ของงานทีป่ ฏิบตั ไิ ม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
ลักษณะของงานที่ทาอยู่มคี วามสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร พนักงานมีความรูใ้ นงาน และ
สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบได้ตามเป้ าหมายขององค์กร
4. ปั จจัย ด้านความรับ ผิดชอบต่ องาน จากผลการวิจยั แสดงให้เ ห็นว่า ปั จจัย ด้านความ
รับผิดชอบต่องาน ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าพนักงานมีความ
รับผิดชอบในหน้ าที่ โดยเอาใจใส่มุ่งมันให้
่ งานที่รบั ผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ มีระบบการ
ทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้ าหมายองค์กร
5. ปั จ จัย ด้า นความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน จากผลการวิจ ัย แสดงให้เ ห็น ว่ า ปั จ จัย
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การทางาน ไม่มผี ลต่อแนวโน้ มการลาออกของอาจเป็ นเพราะว่าองค์กร
สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาทักษะการทางานที่ท้าทายความสามารถของบุคลากรให้มคี ุณภาพมาก
ยิง่ ขึน้ อยูแ่ ล้ว โดยงานทีท่ าจาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญในการทางาน โดยอาศัย
ความรู้ ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบของแต่ละบุคคลอยูเ่ สมอ

ปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัยต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน จากผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัยสุขอนามัยไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการลาออกของพนักงานซึง่ ไม่เป็ นไป
ตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
1. ปั จจัยด้านค่าตอบแทน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านค่าตอบแทน ไม่มผี ลต่อ
แนวโน้ มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าองค์กรมีเงินเดือนและมีสวัสดิการต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและมีโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนทีเ่ หมาะสมกับงานทีพ่ นักงานรับผิดชอบ
2. ปั จ จัย ด้า นความสัม พัน ธ์ก ับผู้บ ัง คับ บัญ ชา ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญชาและเพื่อ นร่ว มงาน จาก
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ไม่ มีผ ลต่ อ แนวโน้ ม การลาออกของพนั ก งาน อาจเป็ นเพราะว่ า พนั ก งานกับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานสามรถทางานร่วมกันได้เป็ นอย่างดี
และต้องทางานกันเป็ นทีมตลอด จึงทาให้พนักงานรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งในทีมในการทางาน เกิดความ
พึงพอใจในการทางาน
3. ปั จจัยด้านนโยบายการบริหารงาน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ด้านนโยบายการ
บริหารงาน ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าองค์กรมีการวางนโยบาย
ทิศทาง และเป้ าหมายในภาพรวมขององค์กรให้พนักงานได้รบั ทราบ และผู้บริหารมีความมุ่งมัน่
ยึดถือนโยบายองค์กรและสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
4. ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน จากผลการวิจ ยั แสดงให้เ ห็น ว่า ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าปั จจุบนั
องค์ก รมีส ภาพแวดล้อ มการท างานที่เ อื้อ ต่ อ การท างานพนั ก งานแล้ว และพนัก งานได้ร บั การ
ตอบสนองตามทีต่ อ้ งการ จึงทาให้พนักงานรูส้ กึ พึงพอใจในการทางาน
5. ปั จจัยด้านความมันคงในการท
่
างาน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัย ด้านความ
มันคงในการท
่
างาน ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั องค์กร
สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านความมันคงในการท
่
างานให้กบั พนักงาน ทัง้ ด้านการเลื่อน
ตาแหน่ ง การจัดการอบรมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ การจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลาที่กาหนด
รวมทัง้ การมีระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นธรรม ตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน
6. ปั จจัยด้านวิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัย ด้าน
วิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา ไม่มผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่า

ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความสนิทสนมเป็ นกันเองต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
คอยดูแลและให้คาแนะนาแก่พนักงาน จึงทาให้พนักงานรูส้ กึ พอใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั เพื่อการนาไปใช้
ผลการวิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของ
บริษทั กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง(ประเทศไทย) จากัด ได้เป็ นอย่างดี การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ทราบ
ถึงความสาคัญของปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ทีม่ ผี ลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน และ
ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพในการทางานด้านปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุนในการทางาน ได้แก่
ด้านความสาเร็จในการทางานของบุคคล ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองค์กร ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้าน
วิธีการปกครองของผู้บงั คับบัญชา เพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้บริหารออกนโยบายในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับปั จจัยกระตุน้ และปั จจัยจูงใจในการทางานและปั จจัยค้าจุนหรือปั จจัย
สุขอนามัยในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างแรงจูงในการทางานให้กบั พนักงาน ส่งผลให้พนักงานรักองค์กร
มากขึน้ และทุม่ เทการทางานเพือ่ องค์กร
แม้ว่าการลาออกของพนักงานจะเป็ นเรื่องปกติท่เี กิดได้ในทุกองค์กร แต่อตั ราการลาออก
ของพนักงานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงขึน้ อยู่กบั สาเหตุทท่ี าให้พนักงานตัดสินใจลาออก ซึง่ หลังจากได้
ทาการศึกษาและวิจยั อย่างจริงจังถึงสาเหตุจนพบสาเหตุทแ่ี ท้จริงแล้ว ถือว่าเป็ นแนวทางทีช่ ดั เจน
มากยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะสามารถทาให้ผบู้ ริหาร ฝ่ ายบุคคล และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในองค์กรนาไปต่อยอดเพือ่ เตรียม
รับมือและแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุด
นอกจากนี้ยงั สามารถนาผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารไปใช้
ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงสร้างขวัญกาลังใจให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้รบั ความพึงพอใจในการทางานและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ผลประโยชน์อนั สูงสุดทีจ่ ะเกิดกับองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษากลุ่มประชากรเป้ าหมายที่เป็ นพนักงานที่ลาออกจากองค์กรไปแล้วเพื่อให้
ทราบถึงเหตุผลทีแ่ ท้จริงในการลาออกของพนักงาน

2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจดาเนินการในรูปแบบของงานวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ กี ารสัมภาษณ์
สังเกตพฤติกรรม การทดลอง ฯลฯ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก สามารถสะท้อนความคิดของทัง้ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนาผล
การศึกษาจากทัง้ สองด้านมาวิเคราะห์เป็ นแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกัน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาของ
พนักงานได้ตรงจุด และพนักงานเข้าใจถึงบทบาท แนวคิด นโยบายของผูบ้ ริหารและการธารงรักษา
พนักงานทีเ่ ก่ง ทัง้ นี้เพือ่ ให้การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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