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The objectives of this research were to study the factors influencing intentions to
resign among employees of a textile manufacturer in Nikhom Phatthana, Rayong. The
methods used in this study were comprised of quantitative and qualitative analysis. The
sample consisted of two hundred forty participants for quantitative analysis and nine
participants for qualitative analysis. The research instruments were questionnaire with
reliability from 0.724-0.931 and semi-structure interview.The statistical methods included
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and Multiple
Regression by stepwise technique. The content analysis methods used to analyze data for
qualitative analysis. The results finding: the employees of textile manufacturer in Nikhom
Phatthana, Rayong, of different genders, educational levels, average income per month,
department, and work experience had different intentions to resign at a statistically significant
level of 0.05 The motivation factors in terms of the work itself, The hygiene factors in terms of
interpersonal relations with peers, and salary and benefits, The leadership factors in terms of
team management and trust influenced intentions to resign among employees the textile
manufacturer in Nikhom Phatthana, Rayong, in the opposite direction at statistically significant
levels of 0.05.The results of qualitative research finding as follows: the employees of textile
manufacturer in Nikhom Phatthana, Rayong, are dissatisfied with their salary adjustments and
pressure from work. Possible job opportunity arises employee will reconsider. Overall,there is
no intention to resign.

Keyword : Motivational factors Hygiene factors Leadership factor Organizational culture
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยมีการส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ในเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.2561
มูลค่ากว่า 1,535.86 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยผ้ าผืน มีมูลค่าส่งออก 474.43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากการส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และ
บังกลาเทศ โดยเกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ และจีนเป็ นตลาดหลักในการส่งออก ผ้ าผืนเป็ นสินค้ าที่ไทยส่งออก
ไปอาเซียนมากที่สดุ คิดเป็ นมูลค่า 245.90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.31 ตลาดส่งออก
3 อันดับแรกได้ แก่เวียดนาม พม่า และกัมพูชา แนวโน้ ม การส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม การ
ส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม คาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ ปรับตัวดีขึน้ ทาให้ ความ
ต้ องการสินค้ าสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มของไทยเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอาเซียน ญี่ ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และ
ตุรกี อย่างไรก็ตามจากข้ อมูลข้ างต้ นอุตสาหกรรมสิ่งทอยังนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มี สถานะที่
สามารถเติบโตต่อไปได้ ในอนาคต (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2561)
ด้ ว ยเศรษฐกิ จ ที่ เติ บ โตขึ น้ ท าให้ ป ระสบปั ญ หาแรงงานขาดแคลนทรั พ ยากรมนุษ ย์
บุคลากรในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุง่ ห่ม เพราะบุคลากรเหล่านี ้จัดเป็ น
กลุ่มที่มีทกั ษะสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และเครื่ องนุ่งห่มไทยเป็ นที่ยอมรับจากตลาดทัว่ โลก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในปั จจุบนั กาลัง
ประสบกับปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในระดับผู้ปฏิ บัติงานและระดับการจัดการ มี ผลทาให้
แนวโน้ มของผลกระทบด้ านแรงงานมีทิศทางเพิ่มสูงขึ ้น ดังนัน้ จึงต้ องมีการศึกษาพัฒ นาในด้ าน
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างสุดความสามารถ เช่น การพัฒนาเครื่ องจักร หาแหล่งเงินลงทุน เพื่อ
ส่งเสริ มประสิทธิภาพในการทางาน รวมทังสนั
้ บสนุนความรู้ความสามารถให้ กบั พนักงานอีกด้ วย
เพื่อเป็ นการรักษาพนักงานซึ่งถือว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญไว้ ไม่ให้ มีแนวโน้ มในการตัดสินใจ
ลาออก จึ ง ท าให้ องค์ ก รต้ อ งให้ ความส าคัญ เพื่ อ ที่ จ ะกระตุ้น การท างานของพนั ก งานให้ มี
ประสิทธิภาพ มีสภาวะทางจิตใจและคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี ปั จจัยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งที่
จะช่วยผลักดันให้ บริ ษัทมีผลผลิตตามเป้าหมาย สินค้ าที่ผลิตออกมาอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทมีผล
ประกอบการที่ดี บริ ษัทสามารถรักษาสภาพคล่องและดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ถ้ าบริ ษัทไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไป จะก่อให้ เกิดปั ญหาการเลิกจ้ างงาน และปั ญหาการว่างงานเพิ่มขึ ้นในอนาคต
(สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการข่าวสารและกิจกรรม. 2561)
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ดัง นัน้ การให้ ความส าคัญ กับ พนักงานจึง เป็ น เรื่ องที่ บ ริ ษั ททุก แห่งต้ องตระหนัก ดัง ที่
เว็บไซต์ จ๊ อบไทยดอทคอม ได้ ทาแบบส ารวจความคิดเห็นคนทางานทั่วประเทศกว่า 1,500 คน
พบว่ามีปัจจัยหลักที่คนทางานมองว่าเป็ นแรงจูงใจให้ อยากทางานอยู่กบั องค์กรไปนานๆ อันได้ แก่
การที่ บ ริ ษั ท มี ส ภาพแวดล้ อ มในการท างานมี วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ดี ผู้ น าให้ ความส าคัญ กั บ
ความก้ าวหน้ าในสายงานที่ ชัด เจน มี ง บประมาณในการอบรมพั ฒ นาความรู้ ของพนัก งาน
สนับสนุนการสร้ างสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และเปิ ดโอกาสให้ ได้ แสดงศักยภาพและความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ เพราะปั จจัยเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยทาให้ พ นักงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน
สามารถทาผลงานให้ ออกมาดียิ่งขึ ้น ที่สาคัญจะช่วยรักษาพนักงานให้ อยู่กับองค์กร ตลอดจนยัง
เป็ นปั จจัยดึงดูดความสนใจของบุคลากรที่มี ความสามารถให้ เข้ ามาร่ วมงานกับองค์กรอีกด้ วย
(Marketingoops. 2560)
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง อยู่ภายใต้ การขยายกิจการมาจาก
บริ ษั ท หลักซึ่งตัง้ อยู่ในประเทศไต้ ห วัน การจัด การบริ ห ารงานผ่านการอนุมัติจ ากบริ ษั ท หลัก ที่
ไต้ ห วัน บริ ษั ท สาขาในประเทศไทยด าเนิ น ธุ รกิ จ อุต สาหกรรมผลิ ตเสื อ้ ผ้ าและสิ่ง ทอ จ าหน่าย
ภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ เป็ นผู้ผลิตให้ สินค้ าชื่อดังมากมาย อาทิเช่น อดิดาส ไนกี ้
แฮคการ์ เพอรรี่ เอลิส ด้ วยเทคโนโลยีเครื่ องมือ และอุปกรณ์เครื่ องจักรทอผ้ าที่ทนั สมัย ผสมผสาน
ด้ วยกรรมวิธี ก ารย้ อ มสี ผ้ าที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตัว น าเข้ าวัส ดุ และวัตถุดิบ จากต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้บริ หารระดับผู้จดั การขึ ้นไปล้ วนแต่เป็ นชาวต่างชาติ จึงทาให้ พนักงานทุกคนจะต้ องมีการพัฒนา
เรี ยนรู้เทคโนโลยี และทักษะใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ บคุ ลากรขององค์กรให้ มีความเป็ นมืออาชีพ
เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ ก้าวหน้ าอยู่เสมอ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค เพื่อความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของสภาพเศรษฐกิจในโลกปั จจุบนั บริ ษัทตระหนักถึง
การให้ ความสาคัญ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อม สภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า เป็ นสิ่งขับเคลื่อนให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จได้
อย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ในอดีตจนถึงปั จจุบนั โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการลาออก การย้ ายงาน ทาให้ มีผลกระทบกับสภาวะทางจิตใจของพนักงานที่ยงั คง
ทางานอยู่ภ ายในบริ ษัท ปั ญ หาที่ กล่าวมาข้ างต้ นนี ท้ าให้ บริ ษั ท สูญ เสี ยบุคลากรที่ ส าคัญ ขาด
บุคลากรที่มีความชานาญในหน้ าที่มีความสามารถ สูญเสียค่าใช้ จ่าย เวลาในการสรรหา คัดเลือก
ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากร เป็ นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของบริษัท การที่พนักงานของบริษัท
มีสภาวะจิตใจไม่พร้ อมต่อการทางาน ย่อมก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และนาไปสูก่ ารลาออกในเวลาต่อมา
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จากแนวคิดที่ กล่าวมา ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่ จ ะศึกษาองค์ป ระกอบข้ างต้ น อันได้ แก่ 1)
ปั จ จัยจูงใจในการทางาน อ้ างอิงจาก เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg. 1993) อ้ างถึงใน (ดาริ น ปฏิ เมธี
ภรณ์. 2556) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่จ ะช่วยให้ พนักงานรักและชอบงานที่ปฏิบตั ิอยู่ และปฎิบตั ิงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน อ้ างอิงจาก เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg. 1993)
อ้ างถึงใน (ดาริ น ปฏิเมธี ภ รณ์ . 2556) เพื่ อศึกษาปั จ จัยที่ช่วยให้ พ นักงานปฎิ บตั ิงานได้ ม ากขึน้
ต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี ้อาทิเช่นความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา
รายได้ สวัสดิการ นโยบายที่ชดั เจน อาจจะทาให้ พนักงานเกิดความไม่พอใจ ท้ อถอย และก่อให้ เกิด
ความไม่พอใจในทางานได้ 3) ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร อ้ างอิงจาก อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (Ash &
Persall. 2007) เพื่อเป็ นการศึกษาความคิดของพนักงานต่อภาวะผู้นาองค์กร เพราะมีส่วนส่งเสริ ม
ให้ การทางานของพนักงานตลอดจนบทบาทของผู้บริ หารมีประสิทธิภ าพมากขึ ้น และ 4) ปั จจัย
วัฒ นธรรมองค์กร อ้ างอิงจาก Ginevicius & Vaitkunaite (2006) เพื่ อที่จะทราบถึงความรู้ สึกนึก
คิ ด ของคนในบริ ษั ท ที่ เป็ นบรรทัด ฐานในการปฏิ บัติ ง าน เป็ นแบบแผนในการท างาน ความ
รับ ผิ ดชอบร่ วมกัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่ จะศึกษา ปั จจัย ประกอบไปด้ วย ปั จ จัยจูงใจ
ปั จจัยค ้าจุน ภาวะผู้นาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทังในรู
้ ปแบบการตอบแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ อันสามารถวิเคราะห์ปัญหา ส่งเสริ มชี ้แนะ
ปรับปรุ ง เพิ่ม คุณ ภาพชีวิต พัฒ นาบริ ษัทให้ มี ความเข้ ม แข็ง ประสบความสาเร็ จ พนักงานและ
ผู้บริ หารชาวต่างชาติสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากพนักงานของบริ ษัท
มีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จะส่งผลในด้ านต้ นทุนต่างๆ และอัตรา
การลาออกของพนักงานลดลงในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และระยะเวลา
ปฏิ บัติงาน ที่มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกจากงาน ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยจูงใจในการทางาน กับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกจาก
งาน ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยค ้าจุนในการทางาน กับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกจาก
งาน ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาของหัวหน้ างานชาวต่างชาติ กับแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
5. เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรมองค์ ก ร กั บ แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารชาวต่างชาติ และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลรับทราบว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่
มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ดาเนินการหาวิธีการป้องกัน และแก้ ไขไม่ให้ เกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต
2. เพื่ อน าข้ อมูล ที่ ได้ จ ากศึกษาครัง้ นี ไ้ ปใช้ เป็ น แนวทางในการกาหนดนโยบายได้
อย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
3. เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษานาไปใช้ พฒ
ั นา และร่ วมมือกับฝ่ ายงานต่างๆ ใน
องค์กร เป้าหมายคือเพื่อตอบสนองความต้ องการของพนักงาน ทาให้ พนักงานมีความพร้ อมในการ
ทางาน มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้ าได้ คณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน ทาให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างเข้ มแข็ง ต่อยอดไปสู่ความสาเร็ จ
มากยิ่งขึ ้นในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
สาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง จ านวน 501 คน (ที่ ม า: ข้ อมูล ณ วัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายทรัพ ยากร
บุคคล โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ โรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิ ค มพัฒ นา
จังหวัดระยอง จานวน 501 คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงขอกาหนดพนักงานที่
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มีอายุงานกับบริ ษัทตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตร
คานวณการหาขนาดตัวอย่างที่ทราบจานวนประชากร โดยใช้ วิธีการของ Taro Yamane (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา. 2560) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ยอมให้ คลาดเคลื่อนร้ อยละ 5
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จะกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวนประมาณ 222 คน แต่
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เพิ่มตัวอย่างอีก 18 คน เท่ากับ 240 คน โดยมีวิธีการสุม่ ตัวอย่าง 2 ขันตอนดั
้
งนี ้ คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างตามสัดส่วนตามชัน้ ภูมิ (Proportion Stratified
Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละฝ่ ายงาน ของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิ คมพัฒ นา
จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้ วย 3 ฝ่ ายงานได้ แก่ ฝ่ ายการตลาดและการขาย ฝ่ ายธุรการ และฝ่ าย
การผลิต
ขันตอนที
้
่ 2 วิธีส่มุ แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บตัวอย่างจากพนักงานแต่ละฝ่ ายงานในของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จากัด การเก็บข้ อมูลเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ 1 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้ อมูล จนครบ
จานวน 240 คน
สาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค ม
พัฒ นา จัง หวัด ระยอง จ านวน 501 คน (ที่ ม า: ข้ อ มู ล ณ วัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ พนักงาน โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒ นา จัง หวัด ระยอง จากจ านวน 501 คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อ มูล ที่ สมบูรณ์ ม ากยิ่ ง ขึน้ ผู้วิจัย จึง ขอ
กาหนดพนักงานในแต่ละฝ่ ายงาน
ดังนัน้ งานวิจัยครัง้ นี จ้ ะก าหนดวิธี การสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยกาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ จ านวน 9 คน ได้ แก่ ฝ่ ายงานละ 3 คน ประกอบด้ วย หัวหน้ างาน
(หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวนฝ่ ายงานละ 1 คน และพนักงานทัว่ ไป ฝ่ ายงาน
ละ 2 คน รวมทังหมด
้
9 คน รายละเอียด ดังนี ้
ฝ่ ายการตลาดและการขาย ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ) จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายธุ รการ ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จัดการ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
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ฝ่ ายการผลิต ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ตัวแปรที่ทาการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้ แก่
1.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 21 – 30 ปี
1.1.2.2 31 – 40 ปี
1.1.2.3 41 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 ระดับการศึกษา
1.1.3.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.3.2 ปวช. / ปวส.
1.1.3.3 ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า
1.1.4 ตาแหน่งการทางาน
1.1.4.1 พนักงานทัว่ ไป
1.1.4.2 หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ชว่ ยผู้จดั การ)
1.1.5 รายได้ ตอ่ เดือน
1.1.5.1 10,000 – 19,999 บาท
1.1.5.2 20,000 - 29,999 บาท
1.1.5.3 30,000 - 39,999 บาท
1.1.5.4 40,000 บาท ขึ ้นไป
1.1.6 สถานภาพสมรส
1.1.6.1 โสด/ หม้ าย/ หย่าร้ าง/ แยกกันอยู่
1.1.6.2 สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
1.1.7 ฝ่ ายงาน
1.1.7.1 ฝ่ ายการตลาดและการขาย

7
1.1.7.2 ฝ่ ายธุรการ
1.1.7.3 ฝ่ ายผลิต
1.1.8 ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในบริษัทแห่งนี ้
1.1.8.1 1 - 3 ปี
1.1.8.2 มากกว่า 3 ปี – 6 ปี
1.1.8.3 มากกว่า 6 ปี ขึ ้นไป
1.2 ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
1.2.1 ด้ านลักษณะงาน
1.2.2 ด้ านความรับผิดชอบ
1.2.3 ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
1.3 ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
1.3.1 ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา
1.3.2 ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
1.3.3 ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
1.3.4 ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
1.4 ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
1.4.1 ด้ านการทางานเป็ นทีม
1.4.2 ด้ านการไว้ วางใจ
1.4.3 ด้ านการบริหารเวลา
1.5 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
1.5.1 ด้ านการปรับตัว
1.5.2 ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้ แก่ แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจยั ขอกาหนดนิยามศัพท์ดงั นี ้
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1. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าตัง้ แต่ระดับ เจ้ าหน้ าที่ จนถึง ระดับ หัวหน้ า
แผนก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีอายุงานกับบริษัทตังแต่
้
1 ปี ขึ ้นไป
2. โรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัดระยอง หมายถึง บริ ษั ท ทุนเท็ ก ซ์
เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ผู้นาองค์กร หมายถึง พนักงานระดับผู้จดั การชาวต่างชาติ ของโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีจานวนทังสิ
้ ้น 22 คน (ที่มา: ข้ อมูล ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.
2561 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
4. ปั จจัยจูงใจในการทางาน คือ แรงจูงใจที่จะช่วยให้ พนักงานรักและชอบในงานที่
ปฏิ บัติ อ ยู่ และท าให้ พนัก งานเกิ ด ความพอใจในบริ ษั ท ที่ ป ฏิ บัติ ง าน และท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปด้ วย
4.1 ด้ านลักษณะงาน หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับงานที่พนักงาน
รับผิดชอบว่ามีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ งานมีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ
และท้ าทาย
4.2 ด้ านความรับ ผิด ชอบ หมายถึ ง ความคิดเห็ นของพนักงานเกี่ ยวกับ ความ
เหมาะสมของปริ มาณงานในแต่ละวัน ความชัดเจนของหน้ าที่ที่รับผิดชอบ และการให้ อานาจใน
การตัดสินใจ
4.3 ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ ยวกับการปรับตาแหน่งที่ยุติธรรม การสนับสนุนด้ านการฝึ กอบรม และความก้ าวหน้ าในการ
ทางาน
5. ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน คือ ปั จจัยที่บ่งชี ้ถึงความพอใจในการทางาน ที่ช่วยให้
พนักงานยังคงปฏิบตั งิ านได้ ตลอดเวลา เป็ นสิ่งจูงใจให้ พนักงานทางานมากขึ ้น ประกอบไปด้ วย
5.1 ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้บังคับบัญ ชา หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับการที่ได้ รับคาแนะนาและการช่วยเหลือที่ดี การปฏิบตั ิจากหัวหน้ างานอย่างเท่าเทียม และ
การให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการทางาน
5.2 ด้ านความสัม พันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน หมายถึง ความคิดเห็น ของพนักงาน
เกี่ยวกับความสบายใจในการทางานร่วมกับเพื่อนร่ วมงาน การได้ รับช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
และสานสัมพันธ์ที่ดีจากการทางาน
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5.3 ด้ านรายได้ และสวัสดิการ หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรม และความเหมาะสมในการปรับเงินเดือน ตลอดจนความพอใจจากสวัสดิการของบริษัท
5.4 ด้ า นนโยบาย และการบริ ห ารงาน หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของพนัก งาน
เกี่ ย วกับ การให้ ค วามส าคัญ กับ การสื่ อ สารนโยบายขององค์ ก รอย่างเป็ น ประจ า การก าหนด
นโยบาย หลักการบริหารที่ชดั เจน
6. ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร คือ ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อลักษณะภาวะผู้นา
แบบสร้ างสรรค์ของพนักงานระดับผู้จดั การชาวต่างชาติที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นกระตุ้นให้ พนักงาน
ทุกคนแสดงออกถึงการทางานอย่างสร้ างสรรค์ ประกอบไปด้ วย
6.1 ด้ านการท างานเป็ นที ม หมายถึ ง การที่ ผ้ ู จัด การชาวต่ า งชาติ ส่ ง เสริ ม
บรรยากาศการทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่าของพนักงานซึ่งกันและกัน การสนับสนุนการ
ทางานเป็ นทีม การประชุมเพื่อช่วยระดมความคิด
6.2 ด้ านการไว้ วางใจ หมายถึง การที่ ผ้ ูจัด การชาวต่างชาติม อบหมายงานได้
อย่า งเหมาะสมตามความสามารถของพนัก งาน ให้ อ านาจการตัด สิ น ใจ และยอมรับ กับ การ
นาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ของพนักงาน
6.3 ด้ านการบริ หารเวลา หมายถึง การที่ผ้ ูจัดการชาวต่างชาติมีการกากับดูแล
การวางแผน ระบุและกาหนดระยะเวลาการปฏิ บัติงานอย่างชัด เจน รวมถึ งการติดตามความ
คืบหน้ า เพื่อให้ งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของพนักงาน
ที่เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบแผนในการทางาน เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย
7.1 ด้ านการปรับตัว หมายถึง การที่พนักงานสามารถปรับย้ ายแผนก ตาแหน่ง
หน้ าที่ และสถานที่การทางานได้ ตามความเหมาะสมขององค์กรอย่ างสม่าเสมอ เพื่อเปิ ดรับการ
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพื่อตอบสนองความต้ องการในทุกสภาวะธุรกิจขององค์กร
7.2 ด้ านการรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่พ นักงานให้ ความสาคัญ และ
ยินดีที่จ ะเข้ าร่ วมกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่บริ ษัทจัดขึน้ รวมถึงมี การติดตาม
ข่าวสารอย่างใกล้ ชิด ตลอดจนคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นประจา
8. แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่มี
แนวโน้ มเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัทในอนาคต อันได้ แก่ ความเครี ยด ความกดดัน
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ความเบื่อหน่าย ที่เกิดจากการทางาน และพฤติกรรมการติดตามเว็บไซต์จดั หางาน และสอบถาม
จากเพื่อนหรื อคนรู้จกั เพื่อหางานใหม่
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งการทางาน
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
6. สถานภาพสมรส
7. ฝ่ ายงาน
8. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยจูงใจในการทางาน
1. ด้ านลักษณะงาน

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

2. ด้ านความรับผิดชอบ
3. ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน

ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
1. ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา
2. ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
3. ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
4. ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
1. ด้ านการทางานเป็ นทีม
2. ด้ านการไว้ วางใจ
3. ด้ านการบริหารเวลา
ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
1. ด้ านการปรับตัว
2. ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานงานวิจัย
1. พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน
และระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
2. ปั จ จัยจูงใจในการทางาน มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
3. ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
4. ภาวะผู้นาองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
5. วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ โดยกาหนดประเด็นในการนาเสนอตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านส่วนบุคคล
2. แนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับ ปั จ จัย จูงใจในการท างาน และปั จ จัยค า้ จุน ในการ
ทางาน
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์การ
4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
5. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
6. ประวัตแิ ละความเป็ นมาของ บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
8. แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านส่ วนบุคคล
ความหมาย
สุวสา ชัย สุรัต น์ (2543) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึ ง ปั จ จัย
ต่างๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อ ยู่ในตัวบุคคลนันๆ
้ ได้ แก่ อายุ
เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื ้อชาติ สัญชาติและ
สถานภาพทางสังคม (Social class)
วิไลพร สุตนั ไชยนนท์ (2550) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
ขนาดหรื อจานวนของคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี ้ยังศึกษาเกี่ยวกับ
การกระจายตัวของประชากร และองค์ประกอบต่างๆของประชากร
ฮานนา และโวสริ ค Hanna N; & Wozniak (2009)ชิ ฟ แมน และคานุก Shiffman and
Kanuk (2003) ได้ ให้ ความหมายของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ กล่ า วว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา
และเชือ้ ชาติ ซึ่ง มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค โดยทั่วไปแล้ วใช้ เป็ นลักษณะพื น้ ฐานที่นักการ
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ตลาดมั ก จะน ามาพิ จ ารณาส าหรั บ การแบ่ ง ส่ ว นตลาด (Market Segmentation) โดยน ามา
เชื่อมโยงกับความต้ องการ ความชอบ และอัตราการใช้ สินค้ าของผู้บริโภค
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2549)ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน ให้ ค วามหมายของประชากรศาสตร์
หมายถึง การศึกษาทางสถิติเกี่ยวกับประชากรในแง่อตั ราการเกิด การตาย การย้ ายถิ่น และการ
กระจาย เป็ นต้ น รวมทังผลกระทบที
้
่มีตอ่ สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
วชิรวัช ร งามละม่อม (2558) กล่าวถึงลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ว่าคือความ
หลากหลายด้ านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้ างของร่างกาย
ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้ น โดยแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั
ในหน่วยงานหรื อในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้ านประชากรศาสตร์ หรื อภูมิหลังของบุคคลนันๆ
้
ตัวแปรทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้ อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละ
คน คุณสมบัตเิ หล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการทาการสื่อสาร ได้ แก่
1. เพศ (Sex) หญิ งชายมี ความแตกต่างกันทัง้ ในด้ านสรี ระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาทังหลายได้
้
แสดงให้ เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน
เรื่ อ งความคิ ด ค่านิ ย ม และทัศ นคติ ทัง้ นี เ้ พราะวัฒ นธรรมและสัง คมได้ ก าหนดบทบาท และ
กิจกรรมของคนสองทังเพศไว้
้
แตกต่างกัน
2. อายุ (Age) อายุเป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ประการหนึ่ง ต่อ พฤติก รรมการสื่ อสารของ
มนุษย์เนื่องจากอายุจะเป็ นตัวกาหนดหรื อเป็ นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ ในเรื่ อง
ต่างๆ ของบุค คลดัง คากล่าวที่ ว่า ผู้ใหญ่ อาบนา้ ร้ อนมาก่อน เกิ ดมาหลายฝน หรื อเรี ยกคนที่ มี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่า เด็กเมื่อวานซืน เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเครื่ องบ่งชี ้หรื อแสดง
ความคิด ความเชื่อ ลักษณะการโต้ ตอบต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ของบุคคล คนเราโดยทัว่ ไป
เมื่ออายุเพิ่มขึ ้น ประสบการณ์ จะสูงขึ ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็
จะเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู้ เป็ นลักษณะอี กประการหนึ่ งที่ มี
อิทธิ พลต่อผู้รับสาร การที่คนได้ รับการศึกษาที่ต่างกันในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู้ สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้ องการที่แตกต่างกัน คนทั่วๆ ไป
มักจะสนใจหรื อยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็ นส าคัญ และบุคคลมักมี ลักษณะบาง
ประการที่แสดงหรื อบ่งชี ้ถึงพื ้นฐานการศึกษาหรื อสาขาวิชาที่เรี ยนมา เนื่องจากสถาบันการศึกษา
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เป็ นสถาบันที่อบรมกล่อมเกลาให้ บคุ คลมีบคุ ลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ทางด้ านครูผ้ สู อนก็
มีอิทธิ พ ลต่อความคิดของผู้เรี ยนโดยการสอดแทรกความรู้ สึกนึกคิดของตัวให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ดังนัน้
การศึกษาจึงเป็ นตัวกาหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้รับ
4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อันได้ แก่ เชื ้อชาติ
และชาติพนั ธุ์ ถิ่นฐาน ภูมิลาเนา พื ้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน ปั จจัย
เหล่านี ้ มีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อผู้รับ ซึ่ง ในการวิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู้รับสารมีอิทธิพลอย่างสาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร และสาร สถานะภาพ
ทางสังคม และเศรษฐกิจทาให้ คนมีวฒ
ั นธรรมที่ตา่ งกัน มีประสบการณ์ที่ตา่ งกันมีทศั นคติ ค่านิยม
และเป้าหมายที่ตา่ งกัน
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2550) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี ้
เป็ น เกณฑ์ ที่ นิย มน ามาใช้ ในการแบ่งส่วนการตลาด และเป็ น สิ่ง ที่ ส าคัญ และสถิ ติที่ วัดได้ ของ
ประชากรที่ จ ะสามารถน ามาช่ ว ยก าหนดตลาดของกลุ่ ม เป้ า หมาย และคนที่ มี ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์ ตา่ งกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยการวิเคราะห์จากปัจจัยดังต่อไปนี ้
1. เพศ (Sex) เพศเป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ ส าคัญ เช่นกัน ดังนัน้ นักการ
ตลาดต้ องศึกษาตัวแปรนี ้อย่างรอบคอบ เพราะในปั จจุบนั นี ้ตัวแปรด้ านเพศมีการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรี ทางานมากขึ ้น
2. อายุ (Age) เนื่ องจากผลิ ตภัณ ฑ์ จ ะสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีอายุต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ ค้น คว้ าความต้ องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche
market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดส่วนนันเป็
้ นปั จจัยที่ทาให้ คนมี ความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ความคิด และพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลก
ในแง่ดีม ากกว่าคนที่ อายุม าก ในขณะคนที่ อายุม ากมักจะมี ความคิดที่ อนุรักษ์ นิยม ยึดถื อการ
ปฏิ บัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มี อายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ ชีวิตที่
แตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร
หนักๆ มากกว่าความบันเทิง
3. สถานภาพสมรส (Marital Status) หมายถึ ง องค์ ป ระกอบสหประชาชาติแ บ่ ง
ประเภทสถานภาพสมรส ดังนี ้ โสด สมรส หม้ าย หย่าร้ าง สมรสแต่แยกกันอยู่โดยไม่ถูกต้ องตาม
กฎหมาย ความแตกต่างในสถานภาพสมรส มี ความส าคัญ ทางประชากรศาสตร์ สัดส่วนของ
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ประชากรในแต่ละสถานภาพสมรสมีผลต่ออัตราเจริ ญ พันธุ์ และอัตราตายในประเทศ กล่าวคือ
สัดส่วนของสตรี ที่สมรสสูงย่อมจะมีอตั ราเกิดสูง นอกจากนี ้ยังพบว่า ชายและหญิงที่สมรสมีอั ตรา
ตายต่ากว่าคนโสด หม้ าย และหย่าร้ างในกลุม่ อายุเดียวกัน
4. การศึกษา (Education) เป็ นดัชนีหนึง่ ที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประชากรเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์แก่รัฐบาลและเอกชนในการ
นาไปเป็ น พื น้ ฐานการคาดประมาณกาลังคนในอนาคต จะเห็ นได้ ว่าประเทศใดมี สัด ส่วนของ
ประชากรที่ไม่ร้ ู หนังสือ ก็หมายถึงว่าประเทศนัน้ ยังด้ อยพัฒ นาอยู่มาก และการทราบถึงสัดส่วน
ของประชากรในวัยศึกษาเล่าเรี ยนก็ยอ่ มมีส่วนช่วยในการวางแผน และนโยบายทางการศึกษาของ
รัฐบาล
5. รายได้ (Income) เป็ นตัว แปรส าคัญ ในการก าหนดส่ ว นของตลาด โดยทั่ว ไป
นักการตลาดจะสนใจผู้บริ โภคที่ มี ความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มี รายได้ ต่าจะเป็ น
ตลาดที่ มี ขนาดใหญ่ ปั ญ หาส าคัญ ในการแบ่ง ส่วนตลาดโดยถื อเกณฑ์ รายได้ อ ย่างเดีย วก็ คื อ
รายได้ อาจจะเป็ นตัวชี ้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื ้อ
สินค้ าที่ แท้ จ ริ งอาจถื อเป็ นเกณฑ์ รูปแบบการดารงชี วิต รสนิยม ค่านิยม อาชี พ การศึกษา ฯลฯ
แม้ ว่ารายได้ จะเป็ นตัวแปรที่ใช้ บอ่ ยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้ รวมกับตัวแปร
ด้ านประชากรศาสตร์ หรื ออื่นๆ เพื่ อให้ กาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่ม รายได้
อาจจะเกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน
อัจ ฉรา นพวิ ญ ญู ว งศ์ (2550) อ้ า งถึ ง ใน Belch and Belch (2015) ในงานวิ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้ องการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจและอัตราการใช้ สินค้ าของผู้บริ โภค ซึ่งสามารถเข้ าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนด
ตลาดเป้า หมาย ส่ ง ผลต่อ พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ ที่ มี แ นวโน้ ม สัม พัน ธ์ กัน อย่า งใกล้ ชิ ด ใน
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
1. อายุ (Age) บุคคลที่แตกต่างกัน จะมีความต้ องการในสินค้ าและบริ การที่แตกต่าง
กัน เช่น กลุม่ วัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้ าประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผู้สงู อายุจะ
สนใจในสินค้ าที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรรมที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกัน สามารถแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ ดงั นี ้
1.1 กลุ่ม วัยกลางคนจนถึ งกลุ่ม ผู้สูงอายุ คื อ ผู้ที่มี อายุตัง้ แต่ 45 ปี ขึน้ ไป จะมี
พฤติกรรม และการตัดสินใจบริ โภคสินค้ าบริ การจากยุคที่ผ่านมา โดยจะมีอานาจการตัดสินใจใน
การบริโภคมากกว่าเมื่อก่อน เนื่องจากมีรายได้ และมีการวางแผนการลงทุนที่ดีมีความทันสมัยและ
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รับฟั งข่าวสารอยู่ส ม่ าเสมอ กลุ่ม วัยกลางคนและผู้สูงอายุมี แนวโน้ ม จะตัด สินใจซื อ้ สิ นค้ าและ
บริการจากประสบการณ์และความเชื่อมัน่ ของตนเองมากกว่าการเชื่อข้ อมูลจากภายนอก เช่นการ
โฆษณา การส่งเสริ ม การขาย และกลุ่ม วัยกลางคนและกลุ่ม ผู้สูงอายุมี แนวโน้ ม จะตัดสินใจซื อ้
สินค้ าที่ร้ ู จกั และตรายี่ห้อที่ค้ นุ เคยมากกว่าจะยอมรับสิ่งใหม่ นอกจากนี ้ยังพบว่ากลุ่มนี ้ยังมีความ
อ่อนไหวเรื่ องราคาน้ อย โดยยินดีจา่ ยแพงขึ ้นสาหรับสินค้ าและบริการที่ดีขึ ้น
1.2 กลุ่ ม หนุ่ ม สาวถึ ง วัย กลางคน คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20 - 45 ปี กลุ่ ม วัย
กลางคนประเภทนีม้ ี เหตุผลในการจับจ่ายใช้ สอยมากขึน้ ไม่ค่อยยึดติดกับตราสินค้ าที่หรู หรื อมี
ราคาแพง โดยมีพฤติกรรมที่นา่ สนใจคือ เลือกตราสินค้ าตามตัวเอง คนกลุ่มนี ้มองสินค้ าตรายี่ห้อที่
ถูกลงกว่าตรายี่ห้อหรู ที่นิยมใช้ ในกลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะอานาจซื ้อไม่เพียงพอ แต่
พยายามสร้ างแนวโน้ มของกลุ่มตนเองว่า ตราสินค้ าที่เลือกเป็ นตัวแทนของความทันสมัยและสร้ าง
ความรู้สกึ เชิงลบกับตรายี่ห้อหรูๆ ว่าเป็ นเรื่ องไร้ สาระของคนรวย
1.3 วัยรุ่ น คือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 22 ปี เป็ นกลุ่มที่ ค่อนข้ างมีอานาจในการ
ตัดสินใจซื ้อสูง และใช้ ระยะเวลาในการตัดสินใจซื ้อน้ อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ไม่ค่อยมีความรอบคอบใน
การซื ้อ เพราะรายได้ ทงหมดส่
ั้
วนใหญ่มาจากผู้ปกครอง มีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็ นกลุม่ โดยสมาชิก
ในกลุ่ม จะมี อิทธิ พ ลต่อกันและกันในการสร้ างค่านิยมและรู ปแบบแนวคิดใหม่ เช่น การแต่งตัว
สถานที่ ท่องเที่ยว รวมถึงชนิดและตรายี่ห้อของสินค้ าที่จะซื ้อ โดยดาราวัยรุ่นที่ชื่นชอบทังดาราไทย
้
และดาราต่างประเทศล้ วนมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อสินค้ า
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่ องพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะ
เพศที่แตกต่างกัน มักมีทศั นคติการรับรู้ และกระบวนการตัดสินใจในเรื่ องการเลือกสินค้ าที่บริ โภค
แตกต่างกัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่ องของการได้ รับการเลี ้ยงดูการปลูกฝั งนิ สยั มาตังแต่
้ วยั
เด็ก
3. สถานภาพสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้ าง แยกกัน อยู่ หรื อเป็ นหม้ าย เป็ น
เป้าหมายที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ทาให้ เกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรม
ซื ้อที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่หย่าร้ างหรื อเป็ นหม้ ายจะเลือกแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ า ที่หรูหรา ทันสมัย และ
มีเอกลักษณ์
4. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้ มที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้ างรายได้
สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า จึงทาให้ มีแนวโน้ มเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่า
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5. อาชีพ (Occupation) อาชีพจะนาไปสู่ความจาเป็ นและความต้ องการสินค้ าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานที่ทางานในบริ ษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ จะซือ้ สินค้ าเพื่อเสริ มสร้ าง
บุคลิกภาพ ข้ าราชการก็จะซื ้อสินค้ าที่จาเป็ น นักธุรกิจก็จะซื ้อสินค้ าเพื่อสร้ างภาพพจน์ให้ กบั ตัวเอง
เป็ นต้ น นักการตลาดจึงจะต้ องศึกษาว่าสินค้ าและบริ การของบริ ษัทเป็ นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพ
ประเภทใด เพื่ อ ที่ จ ะจัด เตรี ย มสิ น ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของกลุ่ม เหล่า นี ไ้ ด้ อ ย่า ง
เหมาะสม
6. รายได้ (Income) หรื อ สถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances)
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินค้ าและบริ การ ประกอบด้ วย รายได้ การ
ออมทรัพย์ อานาจการซือ้ และทัศนคติเกี่ ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาดต้ องสนใจแนวโน้ มของ
รายได้ ส่วนบุคคลเนื่องจากรายได้ จะมีผลต่ออานาจของการซื ้อ คนที่มีรายได้ ต่าจะมุ่งซื ้อสินค้ าที่
จาเป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนที่มีรายได้ สงู จะมุ่งซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
ดี และราคาสูงโดยเน้ นที่ภาพพจน์ของราคาสินค้ าเป็ นหลัก
สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านส่ วนบุคคล
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้ างต้ น ขออ้ างอิงจาก ปรมะ สตะเวทิน (2546) ซึ่ง
ผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่า ปั จ จัยด้ านส่วนบุค คลเป็ นคุณ สมบัติเฉพาะของตน ถื อว่าเป็ นองค์ประกอบที่ มี
ความสาคัญกว่าองค์ประกอบด้ านอื่นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี ้จะ
มี อิ ท ธิ พ ลในการก าหนดกลุ่ ม เป้า หมาย โดยผู้ วิ จัย ขอเลื อ กตัว แปรซึ่ ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และระยะเวลา
ปฏิบตั งิ าน เพื่อทาให้ ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยด้ านส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่ แตกต่างกัน เพื่อเป็ นแผนงานและแนวทางในการกาหนด
นโยบายแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานในอนาคต
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน และปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
ความหมายความแรงจูงใจในการทางาน
แอนนิต้า อี วูลฟอล์ค Anita E (1995) กล่าวว่า แรงจูงใจคือภาวะภายในของบุคคลที่ถูก
กระตุ้นให้ กระทาพฤติกรรมบางอย่างอย่างมีทิศทาง
สเตียร์ และพอตเตอร์ Porter, Steers, Mowday, and Boulian (1974) กล่าวว่า แรงจูงใจ
หมายถึงสิ่งที่เป็ นพลังกระตุ้นให้ แต่ละบุคคลกระทาพฤติกรรมและเป็ นสิ่งที่ชี ้ทิศทาง หรื อแนวทาง
ให้ บุค คลแสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ บรรลุเป้ าหมายที่ ได้ ก าหนดไว้ ข องแต่ล ะคน และเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนรักษาพฤติกรรมนันๆ
้ ให้ คงอยู่
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เชอร์ เมอรอนด์ และคณะ Schermerhorn et al (1991) ได้ กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นตัวที่เน้ น
ถึงพลังที่อยู่ภายในของแต่ละคน ซึ่งจะอธิ บายถึงระดับแนวทางการนาไปสู่การคงอยู่ของความ
พยายามที่จะทางานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้ นที่ความพยายามที่ใส่ลงไปในการทางาน
มิใช่ผลลัพธ์ของงานที่ทา
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542) ให้ ค วามหมาย “แรงจูงใจ” ว่าหมายถึง พลังกระตุ้น (Drive)
ภายในของแต่ละบุคคล ซึง่ กระตุ้นให้ บคุ คลเกิดการปฏิบตั ิ
จากที่ได้ กล่าวมาจึงสรุ ปได้ ว่า แรงจูงใจนันถื
้ อว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางด้ านการทางาน เป็ นสิ่ งที่ กระตุ้นให้ พ นักงานทุ่ม เทพลังกาย พลังใจต่อการทางานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยผู้ที่มี แรงจูงใจสูงส่วนใหญ่ จะประสบความส าเร็ จ ทางด้ านการ
ทางานได้ ดี แตกต่างจากผู้ที่มีแรงจูงใจต่า
องค์ ประกอบที่ทาให้ เกิดแรงจูงใจใจในการทางาน
Ghiselli and Brown (1955) อ้ างถึ ง ใน ยุ ว นิ ต ฉายสุ ว รรณ (2548) ได้ อธิ บ ายว่ า
องค์ประกอบที่ก่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านเกิดแรงจูงใจในงานมีอยู่ 5 ประการ คือ
1. ระดับอาชีพ หากอาชีพนัน้ อยู่ในสถานะสูงเป็ นที่ยอมรับของคนทั่วไปก็จะเป็ นที่
พอใจของผู้ประกอบอาชีพนันๆ
้
2. สถานะทางสังคม การได้ รับตาแหน่งที่ดีหรื อได้ รับการยกย่องจากผู้ร่วมงานก็จะ
เกิดความพึงพอใจในการทางานนันๆ
้
3. อายุ มีทงส่
ั ้ วนสัมพันธ์และไม่สมั พันธ์กบั ความพึงพอใจ
4. สิ่งจูงใจที่เป็ นเงิน ได้ แก่ รายได้ ประจาและรายได้ พิเศษ
5. คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ได้ แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้ างาน
และคนงาน และการเอาใจใส่ตอ่ ความเป็ นอยูข่ องคนงาน ซึง่ จะมีผลต่อความพึงพอใจของงาน
Gilmer and Haller (1970) อ้ างถึงใน สร้ อยตระกูล อรรถมานะ (2553) กล่าวถึงปั จจัยที่
ผลต่อแรงจูงใจและความพอใจในงาน 10 ประการ ดังนี ้
1. ความมั่น คงปลอดภัย (Security) ได้ แ ก่ ความมั่น คงทางกายภาพ และความ
มัน่ คงปลอดภัยในการทางาน ซึ่งความมั่นคงในงานนัน้ คือ การได้ รับความเป็ นธรรมจากหัวหน้ า
งานการได้ ทางานอย่างเต็มความสามารถ โดยคนที่มีความรู้ น้อยจะเห็นว่าความมั่นคงในงานมี
ความสาคัญกับเขาเป็ นอย่างมาก แตกต่างจากคนที่มีความรู้สงู จะรู้สึกว่าไม่มีความสาคัญมากนัก
และผู้ที่มีอายุมากขึ ้นย่อมต้ องการความมัน่ คงปลอดภัยที่สงู ขึ ้น
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2. ความก้ าวหน้ าในการท างาน (Advancement) ได้ แก่ การมี โ อกาสได้ เลื่ อ น
ตาแหน่งสูง ขึน้ จากความรู้ และความสามารถ โดยงานวิจัย หลายเรื่ องสรุ ปว่า การไม่มี โอกาส
ก้ าวหน้ าในการทางานย่อมทาให้ เกิดการไม่ชอบงาน และการที่บคุ คลมีอายุมากขึ ้นความต้ องการ
การก้ าวหน้ าจะลดลง
3. บริษัท หรื อสถานที่ทางาน และการจัดการ (Company and management) ได้ แก่
ความพอใจที่มีตอ่ สถานที่ทางาน ต่อหน่วยงาน ในเรื่ องของชื่อเสียง ตลอดจนการดาเนินงานของ
สถานที่นนๆ
ั้
4. ค่าจ้ าง (Wages) ควรเป็ นค่าจ้ างหรื อรางวัลที่เสมอภาค สาหรับปฏิบตั ิงานที่เท่า
เทียมกัน และเป็ นรางวัลที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งหากรางวัลจะสร้ างให้
เกิดความพอใจในงานได้ ต้องประกอบด้ วย 2 ส่วน คือรางวัลที่มีลกั ษณะจูงใจภายใน เป็ นรางวัลที่
ผู้ปฏิบตั ิงานรู้ สึกได้ ในขณะที่เขากาลัง ทางานนันอยู
้ ่ เช่น ได้ รับการยอมรับในความสาเร็ จของงาน
และรางวัลที่มีลกั ษณะจูงใจภายนอก บุคคลจะได้ รับแยกออกจากงาน คือได้ รับหลังจาการทางาน
เสร็ จสิ ้นแล้ ว เช่น ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา โบนัส เป็ นรางวัลที่ไม่ได้ ทาให้ เกิดความพอใจโดยตรงขณะ
ปฏิบตั งิ าน แต่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านที่ดี
5. ลักษณะของงานที่ทา (Intrinsic aspects of the job) หรื อความสนใจในลักษณะ
งาน ซึ่งความพึงพอใจของผู้ปฏิบตั ิงานเกิดจากการได้ รับงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ได้ รับ
งานที่น่าสนใจ แต่บุคคลที่ต่างกันความน่าสนใจในงานในมุมมองของแต่ละคนย่อมแตกต่างกั น
ด้ วยแต่งานที่อิสระ ได้ พบเจอผู้คน เป็ นงานที่ไม่ซ ้าซากน่าเบื่อ งานเหล่านี ้เป็ นงานที่คนส่วนใหญ่
ชอบ แต่มีบางคนชอบงานที่ต้องใช้ ความคิด และแก้ ปัญหา
6. การควบคุม บัง คับ บัญ ชา (Supervision) ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ต่อ ความพอใจ
หรื อไม่พ อใจในงาน เพราะหากการควบคุม บังคับบั ญ ชาที่ไม่ดีอาจเป็ นสาเหตุของการย้ ายงาน
รวมถึงการลาออกจากงานได้ ซงึ่ ผู้หญิงมีความรู้สกึ ต่อองค์ประกอบนี ้มากกว่าเพศชาย
7. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of the job) หากผู้ปฏิบตั ิงานสามารถทางาน
ร่วมกับผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงานได้ เป็ นอย่างดี ย่ อมทาให้ เกิดความพอใจใน
งานขึ ้นได้ ซึง่ องค์ประกอบนี ้สัมพันธ์กบั อายุ และระดับงาน
8. การติดต่อ สื่ อ สาร (Communication) การปฏิ บัติงานจะประสบความส าเร็ จ ได้
เพราะมี กระบวนการทางานที่ ดี ทัง้ ในเรื่ องการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานการ
วินิจฉัยสั่งการ การควบคุม บังคับบัญ ชา การประสานงาน และการประเมิ นผลงาน หน้ าที่ การ
บริหารที่กล่าวมาต้ องมีการสื่อสารเป็ นตัวเชื่อม
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9. สภาพการทางาน (Working condition) เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่ โมงการทางาน
สภาพแวดล้ อมของการทางาน ล้ วนแล้ วต้ องเหมาะสมกับการทางานนันๆซึ
้ ่งงานวิจัยหลายเรื่ อง
พบว่าสาหรับชัว่ โมงการทางานมีความสาคัญต่อผู้ชายมากกว่าปั จจัยอื่นๆ และเมื่อเปรี ยบเทียบ
เฉพาะเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ วจะให้ ความสาคัญกับชัว่ โมงการทางานเป็ นอย่างยิ่ง
10. สิ่งตอบแทนหรื อประโยชน์เกื ้อกูล (Benefits) เช่น เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออก
จากงาน การบริการ และการรักษาพยาบาล วันหยุด วันพักผ่อนต่างๆ เป็ นต้ น
ตามแนวคิดของ Edwin Locke (1988) อ้ างถึงใน วิจารณ์ คงคาน้ อย (2547) ได้ จาแนก
องค์ประกอบไว้ ทงหมด
ั้
9 ด้ าน ดังนี ้
1. งาน (Work) เป็ นองค์ประกอบอันดับแรกที่ทาให้ คนพอใจหรื อไม่พอใจ หมายถึง
คนนันชอบงานหรื
้
อไม่ ถ้ าชอบและสนใจก็จะมีความพอใจในงานสูง นอกจากนี ้งานนันท้
้ าทาย หรื อ
งานนัน้ มี โอกาสให้ เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ ห รื อ ไม่ หรื อ งานนัน้ ยากง่ ายเหมาะสมกับ คนท าหรื อ ไม่
ปริ มาณงานมากเวลาน้ อย หรื องานนันส่
้ งเสริมให้ ผ้ ทู ามีโอกาสเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆได้ หรื อไม่ ส่งเสริมให้
ผู้ทามีโอกาสประสบความสาเร็จหรื อไม่ เป็ นต้ น
2. ค่ า จ้ า ง (Pay) เป็ นเงิ น หรื อ อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ลู ก จ้ า งสามารถน าไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการบาบัดความต้ องการของตนได้ ความเหมาะสมของค่าจ้ าง ความยุติธรรมและเท่า
เทียมกัน จะทาให้ คนเกิดความพอใจ
3. โอกาสที่ จ ะได้ รั บ การเลื่ อ นขั น้ หรื อ เลื่ อ นต าแหน่ ง (Promotion) ลู ก จ้ างหรื อ
คนทางานจะได้ รับพิจารณาเลื่อ นขันหรื
้ อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ ้นไป ซึ่งสิ่งนีค้ ือ ความหวังที่จะได้ รับ
จากนายจ้ างหรื อผู้บริ หาร ซึ่งในการเลื่อนขันหรื
้ อตาแหน่ง ต้ องพิจารณาถึงความยุติธรรมและต้ อง
เป็ นเกณฑ์ที่ทกุ คนยอมรับได้
4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บริ หารและเพื่อน
ร่วมงานเป็ นสิ่งที่บคุ คลทางานต้ องการ และทาใหเกิดความพึงพอใจได้
5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรื อสิ่งตอบแทนที่บุคคลรับหรื อคาดหวังจะ
ได้ รับจากการทางาน เช่น โบนัส วันหยุดพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้ น
6. สภาพการทางาน (Working Conditions) ที่ เกี่ ยวข้ องกับ สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานด้ านกายภาพ เช่น อุณหภูมิการถ่ายเทอากาศ ความชื ้น แสง เสียง สภาพห้ องทางานที่ตงั ้
องค์การ เป็ นต้ น
7. หัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชา (Leader) หัวหน้ าลักษณะต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อผู้อยูใ่ ต้
บังคับบัญชา เช่น หัวหน้ าที่ม่งุ งานมากก็จะคาดหวังให้ ลูกน้ องมุ่ง งานอย่างเดียว จนหัวหน้ าขาด
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มนุษย์ สัมพันธ์ ซึ่งลูกน้ องที่พบหัวหน้ าประเภทนีจ้ ะเกิดความพึงพอใจในการทางานหรื อไม่ต้อง
ขึ ้นอยูก่ บั การปรับตัวของลูกน้ องเป็ นสาคัญ
8. เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) จะส่งเสริ มหรื อหยุดยังความพึ
้
งพอใจในการทางาน
ของบุคคลได้ อย่างมาก เช่น ถ้ าหากมีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถสูงเป็ นมิตรพร้ อมช่วยเหลือ
คนอื่นบุคคลนันก็
้ จะเกิดความพึงพอใจในการทางานมากกว่าคนอื่น
9. องค์ ก ารและการจั ด การหรื อ การบริ ห าร (Organization and management)
นโยบายและการจัดการ หรื อการบริ หารภายในองค์การที่สาคัญประการหนึ่ง เช่น มีการวางแผน
นโยบายแน่นอนหรื อไม่ เกี่ ยวกับ การจ่ายค่าแรง สวัสดิการลูกจ้ างหรื อเกณฑ์ พิ จ ารณาความดี
ความชอบ เป็ นต้ น
ฮาร์ เรล์ล Harrell (1972) อ้ างถึงใน สุพรรษา พุ่มพวง (2559) ได้ กล่าวว่าความพอใจใน
การปฏิ บัติงานมี ความเกี่ ยวข้ องกับ ปั จ จัยต่าง ๆ ซึ่งปั จ จัยเหล่านี ส้ ามารถใช้ เป็ นเครื่ องมื อบ่ง ชี ้
ปัญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน ปัจจัยเหล่านี ้มี 3 ประการ ดังนี ้
1. ปัจจัยด้ านบุคคล (Personal Factor) ได้ แก่
1.1. ประสบการณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ประสบการณ์ ในการทางานเกี่ยวข้ อง
กับความพึงพอใจในการทางาน บุคคลที่มีระยะเวลาการทางานนานจนมีความชานาญในงานมาก
ขึ ้น จะทาให้ เกิดความพึงพอใจในงานที่ทา
1.2 เพศ มีความเกี่ ยวข้ องกับลักษณะงานที่ ทา ระดับความทะเยอทะยานและ
ความต้ องการทางการเงินแตกต่างกัน เพศหญิ งมีความอดทนในงานที่ต้องใช้ ฝีมือและในงานที่
ต้ องการความ ละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย
1.3 จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่ม ที่ ทางานด้ วยกันมี ผลต่อความพึง
พอใจในการทางาน งานที่ต้องการความรู้ และความสามารถที่หลากหลาย ต้ องอาศัยสมาชิกที่มี
ทักษะในงาน หลายๆด้ าน และความปรองดองกัน ของสมาชิ กในกลุ่ม ทางานจะมี ส่วนที่ จ ะน า
ความสาเร็จมาสูง่ านที่ทา
1.4 อายุ มี ความเกี่ ยวข้ องกับระยะเวลาและประสบการณ์ ในการทางาน ผู้ที่มี
อายุ ม ากมั ก มี ประสบการณ์ ในการท างานสู ง ไปด้ ว ย แต่ ทั ง้ นี ก้ ็ ขึ น้ อยู่ กั บ ลัก ษณะงานและ
สถานการณ์ในการทางานด้ วย
1.5. เวลาในการทางาน การทางานในเวลางานจะสร้ างความพึงพอใจในงาน
มากกว่าที่ พนักงานต้ องทางานในช่วงเวลาของการพักผ่อนและสังสรรค์กบั ผู้อื่น
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1.6. เชาว์ ปั ญ ญา มี ค วามเกี่ ย วข้ องกับ ความพึ ง พอใจในงาน โดยขึ น้ อยู่กั บ
สถานการณ์และลักษณะงานที่ทา โดยงานบางประเภทก็ไม่พบความแตกต่าง แต่งานบางประเภท
ก็พบความแตกต่าง ระหว่างเชาว์ปัญญา และความพึงพอใจ เช่น งานบางประเภทไม่ต้องใช้ ทกั ษะ
เชาว์ปัญญาในการทางานมากนัก แต่พนักงานเป็ นผู้มีเชาว์ปัญญาสูงกว่างานที่รับผิดชอบ ทาให้
พนักงานเกิดความเบื่อหน่ายและมีความรู้สึกทัศนคติที่ไม่ดีตอ่ งานที่ทา ทาให้ ขาดความพึงพอใจใน
การทางาน
1.7. การศึกษา มักไม่แสดงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการทางาน
กับระดับการศึกษา แต่มกั จะขึ ้นอยู่กบั งานที่ทาว่าเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน
หรื อไม่ ใน งานวิจยั หลายชิ ้นพบว่า นักวิชาการ แพทย์ วิศวกร มีความพึงพอใจในงานมากยิ่งกว่า
พนักงานโดยทัว่ ไป
1.8. บุคลิกภาพ ปั ญหาเรื่ องบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทางานขึ ้นอยู่กบั
เครื่ องมือในการวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเครื่ องมือนี ้มีความไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร
1.9. ระดับเงินเดือน จากผลการวิจยั พบว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความ
พึงพอใจในการทางาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพจะทาให้ คนมีความพึงพอใจในการ
ทางานสูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่า
1.10. แรงจูง ใจในการท างาน เป็ น การแสดงออกถึ ง ความต้ อ งการของบุค คล
โดยเฉพาะแรงจูงใจ จากปัจจัยตัวผู้ทางานเองก็สามารถสร้ างความพึงพอใจในการทางาน
1.11. ความสนใจในงาน บุคคลที่มีความสนใจในการทางาน ได้ ทางานที่ตนเองมี
ความถนัดจะทาให้ บุคคลนันมี
้ ความสุข และมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคคลที่มี
ไม่มีความสนใจในการปฏิบตั งิ าน
2. ปัจจัยด้ านงาน (Factor in the Job) ได้ แก่
2.1 ลักษณะงาน ได้ แก่ ความสนใจในตัวงาน โอกาสในการเรี ยนรู้และศึกษางาน
การรับรู้หน้ าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทางาน และวิธีการทางาน ลักษณะงานที่ท้าทาย
ความสามารถ สร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์ สิ่งเหล่านี จ้ ะทาให้ พ นักงานเกิดความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบตั งิ าน มีความต้ องการที่จะปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ และเกิดความผูกพันกับงาน
2.2 ทักษะในการทางาน ความชานาญในงานที่ทาเป็ นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่
กับลักษณะงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ และเงินเดือนที่ได้ รับ จึงจะสร้ างให้ เกิดความพึง
พอใจในการทางานได้
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2.3 ฐานะทางวิชาชีพ ตาแหน่งการทางานที่มีฐานะทางวิชาชีพสูง ย่อมมีความพึง
พอใจในการทางานมากกว่า ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตัวพนักงานเป็ นผู้พิจารณาความสาคัญ ขึ ้นอยูก่ บั บุคคล
ในสังคมเป็ นผู้พิจารณาตัดสิน ซึง่ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปความคิดเห็ นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็
เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
2.4 ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการทางานในหน่วยงานขนาดเล็กจะมี
มากกว่าในหน่วยงานขนาดใหญ่ ทัง้ นี ้เพราะพนักงานมีโอกาสได้ ร้ ูจักทาความคุ้นเคยเป็ นกันเอง
และร่วมมือช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
2.5 ความห่างไกลของบ้ านและที่ทางาน การที่บ้านห่างไกล เดินทางไม่สะดวก
สภาพท้ องถิ่นที่แตกต่าง ทาให้ เกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน
2.6 สภาพทางภูมิศาสตร์ แต่ละท้ องถิ่นแต่ละพื น้ ที่จะมีส่วนสาคัญกับความพึง
พอใจในการทางาน พนักงานในเมืองใหญ่มีความพึงพอใจในงานน้ อยกว่าพนักงานในเมืองเล็ก
เนื่องจากความคุ้นเคย ความใกล้ ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ทาให้ เกิด
ความอบอุน่ และมีความสัมพันธกัน
2.7 โครงสร้ างของงาน หมายถึง ความชัดเจนของงานที่ สามารถอธิ บายชีแ้ จง
เป้าหมายของงาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน หากโครงสร้ างของ
งานมีความชัดเจนรู้ ว่าจะต้ องทาอะไรบ้ าง จะช่วยควบคุมสภาพการณ์ ทางานได้ ง่ายขึ ้น งานที่มี
โครงสร้ างการทางานดี จะทาให้ สามารถควบคุมสถานการณ์ทางานได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
3. ปัจจัยด้ านการจัดการ (Factor Controllable)
3.1 ความมัน่ คงในงาน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมี ความต้ องการที่จะทางานที่
มีความมัน่ คง
3.2. รายรับ รายรับที่ดีของพนักงานสามารถสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึน้ และ
ดึงดูดคนให้ อยูใ่ น องค์กรต่อไป
3.3. ผลประโยชน์ การได้ รับผลประโยชน์เป็ นสิ่งชดเชยและสร้ างความพึงพอใจใน
การทางาน
3.4. โอกาสความก้ าวหน้ า โอกาสความก้ าวหน้ า ในการทางานมีความสาคัญ คน
สูงวัยให้ ความสาคัญ กับความก้ าวหน้ าน้ อยกว่าคนอ่อนวัยกว่า เพราะพวกเขาได้ ผ่านโอกาสนัน้
มาแล้ ว
3.5. อานาจตามตาแหน่งหน้ าที่ หมายถึง อานาจที่หน่วยงานมอบหมายให้ ตาม
ตาแหน่ง เพื่อ ควบคุมสัง่ การให้ งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ งานบางอย่างมีอานาจ
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ตามหน้ าที่ เด่นชัด งานบางอย่างไม่เด่นชัด ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่เกิดความอึดอัด ไม่สามารถทางาน
ได้ ตามความตังใจ
้ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
3.6. สภาพการทางาน พนักงานที่ทางานในอาคารสานักงานจะให้ ความสาคัญ
กับสภาพการ ทางานมากกว่า ซึง่ ถือว่าเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คนขาดความพึงพอใจ
3.7. เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานจะทาให้ คนมีความสุข
ในการทางาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงมีความสาคัญและเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ก่อให้ เกิดความพึง
พอใจในการทางาน
3.8. ความรั บ ผิ ด ชอบในงาน จากผลการวิ จัย พบว่ า ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั งิ านมีความสาคัญต่อความรับผิดชอบในงานกับปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุประสบการณ์ เงินเดือน
และตาแหน่ง เป็ นต้ น
3.9. การนิเทศงาน การนิเทศงานมีผลต่อขวัญและเจตคติของพนักงาน การสร้ าง
ความเข้ าใจอันดี ระหว่างผู้ที่นิเทศงานกับพนักงาน จะทาให้ บรรยากาศที่ดีในการทางาน
3.10. การสื่ อ สารกับ ผู้บัง คับ บัญ ชา จากการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานมี ค วาม
ต้ องการที่จะรู้ ว่าการ ทางานของตนเป็ นอย่างไร ควรจะปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างไร การ
สื่อสารจากผู้บงั คับบัญ ชา จึงมี ความสาคัญ กับพนักงานที่จะสร้ างความเชื่อมั่นไว้ วางใจในการ
ทางานด้ วย
3.11. ความศรัทธาในผู้บริหาร ความศรัทธาในความสามารถและความตังใจของ
้
ผู้บริ หารที่มีต่อหน่วยงาน จะทาให้ พนักงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน เพราะพนักงานที่มีความชื่นชมในความสามารถของผู้บริ หารจะเกิดขวัญและกาลังใจใน
การทางาน ซึง่ มีผลต่อเนื่องที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการทางานด้ วย
3.12. ความเข้ า ใจกัน ระหว่ า งผู้บ ริ ห ารกับ พนัก งาน ความเข้ า ใจระหว่ า งกัน
ความสัม พันธ์ อันดีที่มี ต่อกันระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน จะสามารถสร้ างความพึงพอใจให้
เกิดขึ ้นไปได้
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจมีนกั คิดกล่าวถึงเป็ นจานวนมาก โดยมีการพัฒนาจากวิธีหลัก ๆ 2 วิธี
ด้ วยกัน คือ ทฤษฎี ว่าด้ วยเนือ้ หา (Content Theories) และทฤษฎี ว่าด้ วยกระบวนการ (Process
Theories) ซึ่งทฤษฎีว่าด้ วยเนื ้อหานันเน้
้ นความต้ องการภายใน ถึงตัวกระตุ้นและเป็ นสิ่งที่กาหนด
พฤติกรรมนัน้ ทฤษฎีกระบวนการจะว่าด้ วยความคิดและกลวิธี ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ มนุษย์เลือก
พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงขึ ้น โดยทฤษฎีเหล่านี ้ไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งได้ รับการสนับสนุน อย่าง
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เต็มที่เพราะต่างมีความคล้ ายกันและมี ความเกี่ ยวข้ องซึ่งกัน ซึ่งมีทฤษฎี เนือ้ หาที่เป็ นที่ร้ ู จักและ
ยอมรับมีทฤษฎี ดังต่อไปนี ้
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Allen & Mayer
แนวคิดของ Allen & Meyer (1990) อ้ างถึงใน ศิริพ ร โอฬารธรรมรัตน์ (2546) มี 7
ด้ าน ดังนี ้ ด้ านสภาพการทางาน ด้ านความคาดหวังต่อองค์การ ด้ านความสัม พันธ์ ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน ด้ านการกาหนดค่าตอบแทน ด้ านความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความรู้สกึ ว่าตน
มีความสาคัญต่อองค์กร ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Murray
Murray (1964) อ้ างใน สุรางค์ โค้ วตระกูล (2559) ได้ สร้ างทฤษฎีความต้ องการของ
มนุษย์ขึ ้นมา โดยถือว่าความต้ องการเป็ นพื ้นฐานที่จะทาให้ เกิดแรงขับหรื อแรงจูงใจ ซึ่งเป็ นผลให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะนาไปสู่เป้าหมาย เขาเป็ นบุคคลแรกที่ให้ ความสนใจกับ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในฐานะเป็ น 1 ใน 28 แรงจูงใจหรื อความต้ องการที่สาคัญของมนุษย์ ซึ่งได้ รับ
ความสนใจนาไปศึกษาต่ออย่างกว้ างขวาง ความต้ องการทัง้ 28 ประการ แบ่งได้ ดงั นีค้ ือ ความ
ต้ อ งการแสวงหาทรั พ ย์ ส มบัติ (Acquisition) ความต้ อ งการเก็ บ รั ก ษาและซ่ อ มแซมสิ่ ง ต่า งๆ
(Conservancies) ความต้ องการเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสะอาดหมดจด (Order) ความต้ องการเก็บ
รักษาหวงแหน (Retention) ความต้ องการการก่อสร้ างสิ่งต่างๆ (Construction) ความต้ องการ
ความเหนื อกว่า ดีก ว่า (Superiority) ความต้ องการประสบความส าเร็ จ (Achievement) ความ
ต้ อ งการเป็ นที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) ความต้ องการแสดงอวดตนให้ ผู้ อื่ น ประทั บ ใจ
(Exhibition) ความต้ องการยอมทาตามผู้อื่นที่ เหนื อกว่า (Deference) ความต้ องการหลี กเลี่ ยง
ความล้ ม เหลว (In Avoidance) ความต้ อ งการเลี่ ย งความเจ็ บ ปวด (Harm Avoidance) ความ
ต้ อ งการป้อ งกัน ตนเองมิ ให้ ถูก ต าหนิ (Dependence) ความต้ อ งการตอบโต้ (Counteraction)
ต้ องการเอาชนะความอ่อนแอและเก็ บ กดความกลัว ความต้ อ งการชนะความล้ ม เหลว ความ
ต้ องการที่ จ ะมี อิท ธิ พ ลเหนื อผู้อื่น (Dominance) ความต้ องการแตกต่างจากผู้อื่ น (Difference)
ความต้ องการเลี ยนแบบผู้อื่น (Semblance) ความต้ องการความเป็ น อิสระ(Autonomy) ความ
ต้ องการรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี ของตน (Contrariness) ความต้ องการที่จะก้ าวร้ าว ทาร้ ายผู้อื่น
(Aggression) ความต้ องการเข้ าใจ (Understanding) ต้ องการที่จะสามารถถามหรื อตอบคาถาม
ทั่วไป และความสนใจในทฤษฎี ความต้ องการยอมสยบ ยอมรับ โทษ (Abasement) เป็ นความ
ต้ องการที่รวมไปถึงการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ การลงโทษ ความยอมต่อผลกรรมของตน ความ
ต้ องการที่จะมีความสัมพันธ์ กับผู้อื่นและต้ องการใกล้ ชิดกับผู้ที่ตนเองรักใคร่ ชอบพอ (Affiliation)
ความต้ องการกีดกันผู้อื่น (Rejection) ความต้ องการแยกตนเองออกจากสิ่งที่จะทาให้ เ กิดผลทาง
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ลบ ความต้ องการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้อื่น หรื อต้ องการช่วยเหลือผู้อื่น (Nurturance) ความ
ต้ องการได้ รับความช่วยเหลือและเห็นใจ (Succorance) ความต้ องการทาสิ่งสนุกสนานโดยไม่มี
จุดประสงค์ (Play) และความต้ องการอยากรู้ อยากเห็ น (Cognizance) Murray รวบรวมความ
ต้ องการเหล่านี ้มาจากประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ และการสังเกตของเขา ไม่ใช่รวบรวมความ
ต้ องการเหล่านี ้จากการค้ นคว้ าวิจยั ในสภาพความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามความ
ต้ องการเหล่านี ้ก็ได้ รับความสนใจมาเป็ นเวลานาน ถึงแม้ จะมีความต้ องการบางอย่างที่ขดั กันในตัว
เช่น ความต้ องการเลี ยนแบบผู้อื่นกับความต้ องการเป็ นตัวของตัวเอง หรื อมี ข้อสงสัยว่าทุกคน
จะต้ องมี ความต้ องการทัง้ 28 อย่างหรื อไม่ก็ตาม และเขาได้ ใช้ TAT (Thematic Apperception
Test) ในการศึกษาความต้ องการเหล่านี ้ ซึ่งเขามองในแง่ของบุคลิกภาพ เนื่องจากเขาเชื่อว่าการ
ประเมินบุคลิกภาพต้ องดูโดยรวมไม่สามารถแบ่งแยกให้ ขาดออกจากกันหมดได้
ทฤษฎี ล าดั บ ขั ้ น ความต้ องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs
Theory)
Maslow (1970) อ้ างใน สิ ริ อ ร วิ ช ชาวุ ธ (2547) เป็ นผู้ น าที่ ส าคั ญ คนหนึ่ ง ของ
นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ได้ จาแนกแรงจูงใจของคน โดยมีการจัดลาดับขันของแรงจู
้
งใจจาก
ความต้ อ งการพื น้ ฐานทางชี ว ภาพ (Basic Biological Needs) ซึ่ง มี ม าตัง้ แต่เกิ ด จนกระทัง้ ถึ ง
แรงจูงใจทางจิ ตใจที่ ซับซ้ อนมากกว่า แรงจูงใจประเภทหลังนี จ้ ะมี ค วามส าคัญ ก็ ต่อเมื่ อความ
ต้ องการพื น้ ฐานได้ รับการตอบสนองจนเป็ นที่ พอใจแล้ วโดย Maslow มองว่าความต้ องการของ
มนุษย์มีลกั ษณะเป็ นลาดับขันตอน
้
จากระดับต่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้ องการในระดับ
หนึ่งได้ รับการตอบสนองแล้ วมนุษย์ ก็จ ะมี ความต้ องการอื่ นในระดับที่ สูงขึน้ ต่อไปเรื่ อยๆ โดยมี
กรอบความคิดที่สาคัญของทฤษฎีนี ้มี 3 ประการ คือ
บุคคลเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้ องการ ความต้ องการมีอิทธิพลหรื อเป็ นเหตุจงู ใจ
ต่อพฤติกรรม ความต้ องการที่ยงั ไม่ได้ รับการสนองตอบเท่านันที
้ ่เป็ นเหตุจงู ใจ ส่วนความต้ องการที่
ได้ รับการสนองตอบแล้ วจะไม่เป็ นเหตุจงู ใจอีกต่อไป
ความต้ องการของบุคคลเป็ นลาดับชันเรี
้ ยงตามความสาคัญจากความต้ องการ
พื ้นฐานไปจนถึงความต้ องการที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
เมื่อความต้ องการลาดับต่าได้ รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ ว บุคคลจะก้ าวไปสู่
ความต้ องการลาดับที่สงู ขึ ้นต่อไป
Maslow เห็นว่าความต้ องการของบุคคลมีห้ากลุ่ม สามารถจัดแบ่งได้ เป็ นห้ าระดับ
จากระดับต่าไปสูงเพื่อความเข้ าใจมักจะแสดงลาดับของความต้ องการเหล่านี ้ โดยภาพ ดังนี ้
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ขันสู
้ ง

ความต้ องการความสาเร็จในชีวิต
ความต้ องการได้ รับการยกย่องนับถือ

ลาดับขันของการ
้

ความต้ องการความรักและการยอมรับ
ความต้ องการความปลอดภัย
ขันพื
้ ้นฐาน

ความต้ องการทางกายภาพ

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขันของ
้
Maslow
(ที่มา: Maslow (1970) อ้ างใน สิริอร วิชชาวุธ (2547)
1. ความต้ องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้ องการลาดับต่าสุด
และเป็ นพื ้นฐานของชีวิต เป็ นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้ องการอาหาร น ้า อากาศ ที่อยู่
อาศัย หากพนักงานมีรายได้ จากการปฏิบตั ิงานเพียงพอ ก็จะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ โดยมีอาหาร
และที่พกั อาศัย เขาจะมีกาลังที่จะทางานต่อไป และการมีสภาพแวดล้ อมการทางานที่เหมาะสม
เช่น ความสะอาดความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริ การสุขภาพ ปั จจัยเหล่านีก้ ็เป็ นการ
สนองความต้ องการในลาดับขันนี
้ ้ได้
2. ความต้ องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็ นความต้ องการที่จะเกิดขึ ้นหลังจาก
ที่ความต้ องการทางร่ างกายได้ รับการตอบสนองแล้ ว หมายถึง ความต้ องการสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดจากอันตรายทังทางกายและจิ
้
ตใจ ความมัน่ คงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความ
ต้ องการนีต้ ่อพนักงานทาได้ หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้ อบังคับที่
ยุตธิ รรม การให้ มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
3. ความต้ องการความรักและการยอมรับ (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิต
และมัน่ คงในการงานแล้ ว คนเราจะต้ องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ ชิดผูกพัน ต้ องการเพื่อน
การมีโอกาสเข้ าสมาคมสังสรรค์กบั ผู้อื่น ได้ รับการยอมรับเป็ นสมาชิกในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ หรื อ หลาย
กลุม่
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4. ความต้ องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เมื่อความต้ องการทางสังคมได้ รับ
การตอบสนองแล้ ว คนเราจะต้ องการสร้ างสถานภาพของตัวเองให้ สงู เด่น มีความภูมิใจและสร้ าง
การนับถือตนเอง ชื่นชมในความสาเร็ จของงานที่ทาความรู้สึกมัน่ ใจในตัวเองและเกียรติยศ ความ
ต้ องการเหล่านี ้ได้ แก่ ยศ ตาแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สงู งานที่ท้าทาย ได้ รับการยกย่องจากผู้อื่น มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้ าวหน้ าในงานอาชีพ เป็ นต้ น
5. ความต้ อ งการความส าเร็ จ ในชี วิต (Self-Actualization Needs) เป็ น ความต้ อ งการ
ระดับสูงสุดคือ ต้ องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้ องการความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุด
ของตัวเองความเจริ ญก้ าวหน้ า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ ถึงขีดสุดยอด มีความเป็ นอิสระ
ในการตัดสินใจและการคิดสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้ าวสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ ้นในอาชีพและการงาน เป็ น
ต้ น
ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้ องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ วจะไม่สามารถเป็ น
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้ อีกต่อไปแม้ ผลวิจยั ในเวลาต่อมาไม่สนับสนุนแนวคิดทังหมดของ
้
Maslow
แต่ทฤษฎี ล าดับความต้ องการของเขาเป็ นทฤษฎี ที่เป็ นพื น้ ฐานในการอธิ บายองค์ประกอบของ
แรงจูงใจ ซึง่ มีการพัฒนาในระยะหลังๆ
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่าเป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
ของมนุษย์ แต่ไม่คานึ งถึงขันความต้
้
องการว่า ความต้ องการใดเกิดขึน้ ก่อนหรื อหลัง และความ
ต้ องการหลายๆ อย่างอาจเกิ ด ขึน้ พร้ อมกัน ได้ ทัง้ นี ้ Claton Elderfer แห่ง มหาวิท ยาลัยเยล ได้
ปรับปรุงลาดับความต้ องการตามแนวคิดของ Maslow เป็ น 3 ระดับ คือ
1. ความต้ อ งการเพื่ อ ความอยู่รอด Existence needs (E) เป็ น ความต้ อ งการ
พื น้ ฐานของร่ างกายเพื่ อให้ ม นุษย์ดารงชี วิตอยู่ได้ เช่น ความต้ องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่ อยู่
อาศัย ยารักษาโรค เป็ นต้ น เป็ นความต้ องการในระดับต่าสุดและมี ลักษณะเป็ นรู ปธรรมสูงสุด
ประกอบด้ วย ความต้ องการทางร่างกายบวกด้ วยความต้ องการความปลอดภั ยและความมั่นคง
ตามทฤษฎี ข อง Maslow ผู้บ ริ ห ารสามารถตอบสนองความต้ อ งการในด้ านนี ้ ได้ ด้ วยการจ่า ย
ค่าตอบแทนที่ เป็ น ธรรม มี ส วัส ดิก ารที่ ดี มี เงิ น โบนัส รวมถึ งท าให้ ผ้ ูใต้ บัง คับ บัญ ชารู้ สึก มั่น คง
ปลอดภัยจากการทางานได้ รับความยุตธิ รรม มีการทาสัญญาว่าจ้ างการทางาน เป็ นต้ น
2. ความต้ องการมีสมั พันธภาพ Relatedness needs (R) เป็ นความต้ องการที่จะ
ให้ และได้ รับไมตรี จิตจากบุคคล เป็ นความต้ องการที่มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมน้ อยลง ประกอบด้ วย
ความต้ องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้ องการทางสังคม) ตามทฤษฎี ของ Maslow
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ผู้บริ หารควรส่งเสริมให้ บคุ ลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ทที่ดีตอ่ กัน ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้ วย เช่น การจัดกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นาและผู้ตาม
เป็ นต้ น
3. ความต้ องการความเจริ ญก้ าวหน้ า Growth needs (G) เป็ นความต้ องการใน
ระดับสูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเป็ นรู ปธรรมต่าสุด ประกอบด้ วยความต้ องการการยกย่อง บวก
ด้ วยความต้ องการประสบความสาเร็ จในชีวิตตามทฤษฎี ของ Maslow ผู้บริ หารควรสนับสนุนให้
พนักงานพัฒนาตนเองให้ เจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยการพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง หรื อมอบหมาย
ให้ รับ ผิ ดชอบต่องานกว้ างขี น้ โดยมี ห น้ าที่ การงานสู งขึน้ อัน เป็ น โอกาสที่ พ นักงานจะก้ าวไปสู่
ความสาเร็จ
ความแตกต่ างสองประการระหว่ างทฤษฎี ERG และทฤษฎีลาดับความต้ องการ
คือ
ประการแรก Maslow ยืนยันว่า บุคคลจะหยุดอยู่ที่ความต้ องการระดับหนึ่งจนกว่าจะ
ได้ รับการตอบสนองแล้ ว แต่ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ถ้ าความต้ องการระดับนัน้ ยังคงไม่ได้ รับการ
ตอบสนองต่อไปบุคคลจะเกิดความคับข้ องใจ แล้ วจะถดถอยลงมาให้ ความสนใจในความความ
ต้ องการระดับต่ากว่าอีกครัง้ หนึง่
ประการที่สอง ทฤษฎี ERG อธิบายว่า ความต้ องการมากกว่าหนึ่งระดับอาจเกิดขึ ้น
ได้ ในเวลาเดียวกัน หรื อบุคคลได้ รับการจูงใจด้ วยความต้ องการมากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน
เช่น ความต้ องการเงินเดือนที่สูง (E) พร้ อมกับความต้ องการทางสังคม (R) และความต้ องการ
โอกาสและอิสระในการคิดตัดสินใจ (G)
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory)
เฮอร์ ซเบิร์ก Herzberg (1993) อ้ างถึงใน ดาริ น ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ สรุปถึงความ
ต้ องการของคนในองค์กร หรื อการจูงใจจากการทางาน ว่าความพึงพอใจในการทางานและความ
ไม่พอใจในการทางาน ไม่ได้ มาจากปัจจัยกลุม่ เดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factors) และปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) มีรายละเอียด ดังนี ้
ปั จจัยจูงใจ หรื อปั จจัยจูงใจในการทางาน (Motivation Factors) เป็ นสิ่งที่สร้ าง
ความพึงพอใจในการทางานที่เกิดขึ ้น ซึ่งจะช่วยให้ บุคคลรักและชอบในงานที่ปฏิบตั ิอยู่ และทาให้
บุคคลในองค์กรที่ปฏิบตั ิงาน ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับแรงจูงใจ
ภายในที่เกิดขึ ้นจากงานที่ทา (Job Content) ประกอบด้ วย
1. ความสาเร็ จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสาเร็ จสมบูรณ์ ของ
งาน ความสามารถในการแก้ ปัญหา การมองเห็นผลงานความชัดเจนของงาน เป็ นความสาเร็ จที่วดั
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ได้ จากการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามเป้าหมายตามกาหนดภายในระยะเวลา ความสามารถในการ
แก้ ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ าน และความพอใจในผลการปฏิบตั งิ าน
2. การได้ รับความยอมรับนับถื อ (Recognition) หมายถึง การยอมรับ หรื อ
เห็นด้ วยกับความส าเร็ จ การได้ รั บคาชมเชย ยกย่อง ชื่ นชมเชื่อถื อ ไว้ วางใจในผลงานหรื อการ
ดาเนินงานจากผู้บังคับบัญ ชา ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญ ชาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งถ้ าหากไม่ได้ รับการ
ยอมรับนับถือก็จะทาให้ เกิดการไม่ยอมรับ ทาให้ ได้ รับคาตาหนิตเิ ตียน หรื อการกล่าวโทษ
3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง การลงมือกระทาหรื อการทางาน
เป็ นชิ ้นเป็ นอัน ซึง่ กาหนดเวลาเป็ นกิจวัตร หรื อยืดหยุน่ ได้ อาจมีการสร้ างสรรค์งานไม่วา่ จะเป็ นงาน
ยากหรื องานง่าย เป็ นงานที่ชวนให้ ปฏิบตั ิไม่น่าเบื่อ เป็ นงานที่ส่งเสริ มต่อความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
เป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่า รวมทังสามารถปฏิ
้
บตั งิ านได้ อย่างสมบูรณ์ หรื อทางานให้ เสร็จในเวลาอันสัน้
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลาดับของการทางาน
ได้ เอง ความตัง้ ใจ ความส านึ ก ในอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนอิ ส ระในการ
ปฏิบตั งิ าน
5. ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง ผลหรื อการ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพบุคคล หรื อตาแหน่ง ในสถานที่ทางาน โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง
หรื อระดับที่สูงขึ ้น และมีโอกาสได้ รับการพัฒ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เพิ่มขึ ้นในวิชาชีพ
จากการปฏิบตั งิ านตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อการอบรม ดูงาน
ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน หรื อปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่
บ่งชี ้ถึงความไม่พึงพอใจในการทางาน และเป็ นปั จจัยที่ชว่ ยให้ บคุ คลยังคงปฏิบตั งิ านได้ ตลอดเวลา
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้ อมภายนอกของงาน เป็ นปั จจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อัน
จะทาให้ คนทางานได้ เป็ นปกติในองค์กรเป็ นเวลานาน ปั จจัยเหล่านี ้เป็ นสิ่งจูงใจให้ คนทางานมาก
ขึ ้น แต่มีสว่ นช่วยในการทางานสุขสบายขึ ้น ป้องกันไม่ให้ คนออกจากงาน ประกอบด้ วย
1. เงินเดือน หรื อรายได้ และสวัสดิการ (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจาก
การท างาน เช่ น ค่า จ้ า ง เงิ น เดื อ น ค่า ตอบแทน รวมทัง้ สวัส ดิ ก ารประโยชน์ อื่ น ๆ ตา มความ
เหมาะสมของเงินเดือน และขันเงิ
้ นเดือนตามความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
2. โอกาสที่ จ ะได้ รั บ ความก้ าวหน้ าในอนาคต (Possibility of Growth)
นอกจากจะหมายถึงโอกาสที่บคุ คลได้ รับการแต่งตัง้ โยกย้ ายตาแหน่งภายในหน่วยงานหรื อองค์กร
แล้ ว ยังหมายถึงการที่บคุ คลมีโอกาสพัฒ นาทักษะ และได้ รับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จะเอื ้อ
ต่อวิชาชีพ
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3. ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้บัง คับ บัญ ชา (Interpersonal Relation Supervisor)
หมายถึง การพบปะสนทนา ความเป็ นมิตร การเรี ยนรู้งานในกลุม่ และความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุม่
4. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (interpersonal Relation Peers) หมายถึง
การพบปะสนทนา ความเป็ นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน
5. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ( Interpersonal Relation
Subordinates) หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ลูกน้ อง
6. สถานะอาชีพ (Status) หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพ ที่ทาให้
บุคคลรู้สกึ ดีตอ่ งาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง การมีสิทธิพิเศษต่างๆ
7. น โย บ า ย แ ล ะ ก า รบ ริ ห ารงา น (Company Policy Administration)
หมายถึง การจัดการและการบริ หารงานขององค์กร การให้ อานาจแก่บุคคลในการให้ ดาเนินการ
งานได้ สาเร็จ รวมทังการติ
้
ดต่อสื่อสารในองค์กร
8. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน เช่น แสง สี เสียง อากาศ เครื่ องมือ อุปกรณ์
อื่นๆ รวมทังปริ
้ มาณงานที่รับผิดชอบ
9. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Factors in Personal life) หมายถึงสถานการณ์หรื อ
ลักษณะบางประการของงานที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นส่วนตัว ทาให้ บุคคลมีความรู้ สึกอย่างใด
อย่างหนึ่งต่องานของเขา เช่น ถ้ าหากสถานที่ทางานย้ ายที่ตงใหม่
ั้
ก็จะทาให้ เดินทางไกล สร้ าง
ความลาบากได้
10. ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความมัน่ คงในงาน ความมัน่ คงขององค์กร
11. การปกครองบังคับบัญชา (Supervisor Technical) หมายถึง ความรู้สึก
ความสามารถของผู้บงั คับบัญ ชาในการดาเนินงาน ความยุติธรรมในการบริ หารงาน ตลอดจน
ความเต็มใจหรื อไม่เต็มใจของผู้บงั คับบัญชาในการให้ คาแนะนา หรื อมอบหมายความรับผิดชอบ
ต่างๆ ให้ ลกู น้ อง
สร้ อยตระกูล อรรถมานะ (2553) กล่าวถึง ปั จจัยที่กาหนดความพอใจและแรงจูงใจ
ในงาน โดยแรงจูงใจในงานมีความสัมพันธ์กบั หลายตัวแปร ดังนี ้
1. อายุ หากผู้ปฏิบตั งิ านที่มีอายุมากขึ ้นย่อมมีประสบการณ์การทางานมาก มีผล
ทาให้ สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ ต่างๆ ได้ ดี รวมถึงการที่มี ตาแหน่งงานที่ สูงขึน้ ทาให้ มี
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ความคาดหวังในระดับที่ต่า จึงเป็ นเหตุว่าผู้ปฏิบตั ิงานที่มีอายุมากขึ ้นมีแนวโน้ มพอใจในงานของ
เขามากขึ ้น ซึ่งแตกต่างจากผู้ปฏิบตั งิ านที่มีอายุน้อยจะมีแนวโน้ มความพึงพอใจในงานน้ อยกว่า ซึ่ง
อาจเป็ นเหตุมาจากการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ น้อย และมีความคาดหวังมาก
2. ระดับอาชี พ อาชี พ มี ความสัม พันธ์ กับความพอใจในงานมากกว่าอายุ โดย
พบว่าผู้บริหารและนักวิชาชีพต่างๆ มักมีความพอใจในงานมากกว่าคนงานที่ใช้ ความชานาญ และ
คนงานที่ใช้ ความชานาญมีความพอใจในงานมากกว่าคนงานที่ทางานกึ่งแรงงานกึ่งความชานาญ
และมีความพอใจในงานมากกว่าคนงานที่ไม่มีความชานาญ เพราะผู้ที่มีระดับอาชีพสูงมีคา่ จ้ างที่ดี
มีสภาพการทางานที่ดี และเขารู้สึกว่างานของเขามีความสาคัญต้ องใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่
จึงเป็ นเหตุให้ เขามีความพอใจในงานมากขึ ้น
3. ระดับการศึกษา บุคคลที่ มีการศึกษาระดับสูงมักได้ งานในระดับสูง มีความ
คาดหวังต่อความพึงพอใจในงานระดับที่สงู ด้ วย
4. เพศ ไม่พบความแตกต่างที่สาคัญในเรื่ องความพึงพอใจ คือ ผู้หญิงและผู้ชาย
ที่มีเงินเดือนสูง ทางานมีเกียรติ จะมีความพึงพอใจในงานสูงมากไม่แตกต่างกัน
5. ขนาดองค์กร เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ ้น ทาให้ ความพึงพอใจในงานมีแนวโน้ ม
ลดลง เนื่องจากอานาจการตัดสินใจต่างๆของบุคคลลดลงตามไปด้ วย ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานรู้สึกว่าไม่
สามารถควบคุม เหตุการณ์ ต่างๆ ได้ เหมือนเช่นเดิม และอาจมีเหตุม าจากความใกล้ ชิดระหว่ าง
บุคคลที่เกิดจากการทางานเป็ นกลุม่ ขนาดเล็กเริ่มหายไป
นอกจากนี แ้ รงจูง ใจในการท างานควรพิ จ ารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล
รวมถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้ วย ผู้ปฏิบตั ิงานมีความพอใจในงานมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กับ
การได้ รับการตอบสนองว่ามากน้ อยเพียงใดด้ วย หากได้ รับการตอบสนองมาก ย่อมทาให้ เกิดความ
พอใจในงานมาก ตังใจท
้ างานมากขึ ้น ในขณะที่การได้ รับการตอบสนองน้ อย ทาให้ เกิดความพอใจ
ในงานที่น้อย ความตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงานก็น้อยลง สร้ อยตระกูล อรรถมานะ (2553) เช่น ลักษณะ
ของงานคล้ ายกัน พนักงานคนที่ได้ โอกาสแสดงความคิดเห็นมาก ย่อมพอใจในงาน มากกว่าคนที่
ไม่ได้ รับโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
ชลันดา แย้ มงามเหลือ (2556) อ้ างถึงใน สุพรรษา พุ่มพวง (2559) กล่าวถึง ปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ เกิดความพอใจงานมี อยู่ 6 ประการ ซึ่งผลตอบแทนและลักษณะงานเป็ นแหล่งที่มา
ของความพอใจในงานที่สาคัญ ที่สุด การเลื่อนตาแหน่ง และการบังคับบัญชาเป็ นแหล่งที่มาของ
ความพอใจในงานรองลงมา และทีมงาน และสภาพแวดล้ อมของงานมีความสาคัญน้ อยที่สดุ ดังนี ้
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1. ผลตอบแทน (Pay) ค่าจ้ างและเงินเดือน มีบทบาทสาคัญต่อการสร้ างความ
พอใจในงานอย่างมาก นอกจากเป็ นสิ่งที่สนองความต้ องการของคนแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องหมายของ
ความสาเร็ จ และเป็ นแหล่งที่มาของการยกย่องอย่างหนึ่ง พนักงานอาจมองว่าผลตอบแทนเป็ น
เครื่ องสะท้ อนการยกย่องของผู้บริหารต่อการมีสว่ นช่วยของพนักงานที่มีตอ่ องค์กร
2. ลักษณะงาน (Tasks) ลักษณะของงานมี บ ทบาทส าคัญ ต่อการสร้ างความ
พอใจในงาน พนักงานต้ องการทางานที่ท้าทาย ไม่ต้องการทางานเดิมๆ ทุกวันโดยปราศจากการใช้
ความคิด โดยทัว่ ไปแล้ วงานที่มีความหลากหลายพอประมาณจะสร้ างความพอใจในงานได้ เป็ น
อย่างดี เพราะงานที่มี ความหลากหลายน้ อยเกินไปจะทาให้ พ นักงานรู้ สึกเบื่อหน่าย แต่งานที่ มี
ความหลากหลายมากเกินไปจะทาให้ พนักงานรู้สึกเครี ยดได้ และหากเป็ นงานที่ให้ ความเป็ นอิสระ
จะทาให้ พนักงานมีความพึงพอใจได้ เพราะสามารถควบคุมการทางานของพวกเขาเองได้ จะทาให้
เกิดความพอใจในงานสูงสุด
3. การเลื่อนตาแหน่ง (Advancement opportunities) การเลื่อนตาแหน่งมีผลต่อ
ความพอใจในงาน ซึ่งการเลื่อนตาแหน่งทาให้ ความรับผิดชอบสูงขึ ้น และมีเงินเดือนที่สูงขึน้ แก่
พนักงาน
4. การบัง คับ บัญ ชา (Supervision) การบัง คับ บัญ ชามี ผ ลต่อ การสร้ างความ
พอใจในงาน การบังคับบัญชาที่สร้ างความพอใจในงานมี สองลั กษณะ คือ การบังคับบัญชาที่ม่งุ
คน ซึ่งผู้บงั คับบัญชาจะให้ การสนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชา และอีกแบบคือผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะมี
ส่วนร่วมภายใต้ การตัดสินใจที่กระทบกับตัวพนักงาน ถือเป็ นการบังคับบัญชาที่ไม่อาจเป็ นสาเหตุ
ให้ เกิดการลาออกของพนักงานได้
5. ทีมงาน (Co-worker) การมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี เป็ นแหล่งที่มาของความพอใจ
งานอย่างหนึง่ การได้ พดู คุย ปรึกษาปัญหา ช่วยกันแก้ ปัญหา และทีมงานสามารถตอบสนองความ
ต้ องการทางสังคมของพวกเขาได้
6. สภาพแวดล้ อมการท างาน (Work setting) สภาพแวดล้ อมการท างาน
อุณหภูมิ ความชืน้ การระบายอากาศ แสงสว่าง เสียง ตารางเวลาการทางาน ชัว่ โมงการทางาน
ความสะอาดของสถานที่ และเครื่ องมือที่เพียงพอ จะมีผลต่อความพอใจในงานของพนักงาน เช่น
ชัว่ โมงการทางานที่มากเกินไป อาจกระทบต่อชีวิตนอกเวลางานของพนักงาน เวลาให้ ครอบครัว
เวลาพักผ่อนได้ ดังนันชั
้ ว่ โมงการทางานควรมีความยืดหยุ่น เพื่อสร้ างความพอใจในงานได้
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจในงาน
สร้ อยตระกูล อรรถมานะ (2553) ได้ กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจเป็ น
แนวคิดที่มีความสัมพันธ์กนั แต่ไม่ใช่แนวคิดเดียวกัน โดยที่ความพึงพอใจ เป็ นความรู้สึกรวมของ
บุคคลที่ มี ต่อการทางานในทางบวก ในขณะแรงจูงใจ เป็ นความพยายามที่ ทาให้ พ นักงานไปสู่
เป้าหมายของการทางาน

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน และการจูงใจในงาน
ที่มา:Dubrin (1984). p. 142.
จากภาพข้ างต้ น สามารถแบ่งบุคคลเป็ น 4 ประเภทดังนี ้
1. ผู้ปฏิบตั งิ านมีความพอใจในงานสูง การจูงใจต่า คือผู้ปฏิบตั งิ านที่มีความพึงพอใจ
และอยู่อย่างสบายๆ (contented, relaxed worker) ผู้ปฏิบตั ิงานบางคนเกิดความพึงพอใจในการ
ทางานในบรรยากาศสบาย ไม่มีแรงกดดัน แต่เมื่อต้ องทางานหนัก เขาจะไม่พงึ พอใจในงาน
2. ผู้ปฏิบตั ิงานมีความพอใจในงานต่า การจูงใจต่า คือ ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความไม่พึง
พอใจ และไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องใดๆ (disgruntled, uninvolved worker) ผู้ปฏิบตั ิงานบางคน
ไม่ชอบงาน เกิดความเครี ยดจากการทางาน จะทางานเพียงเพื่อไม่ไห้ ถูกไล่ออก โดยมีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจบังคับให้ ต้องทางาน
3. ผู้ปฏิบตั ิงานมีความพอใจในงานต่า การจูงใจสูงคือ ผู้ปฏิบตั ิงานที่ไม่มี ความพึง
พอใจ แต่ทางานหนัก (dissatisfied, hardworking worker) ผู้ปฏิบตั ิงานแบบนี ้มีจานวนมาก โดย
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ที่ทางานหนัก แต่ไม่พอใจในงาน และสภาพแวดล้ อมการทางาน โดยแรงจูงใจในการทางานคือการ
ทางานอย่างเป็ นวิชาชีพ ต้ องทางานให้ ดีที่สดุ เพื่อไม่ให้ เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ แม้ ว่าภาพรวมจะไม่พึง
พอใจในงานก็ตาม
4. ผู้ป ฏิ บัติงานมี ความพอใจในงานสูง การจูงใจสูง คือ ผู้ปฏิ บัติง านที่ มี ความพึง
พอใจ และทางานหนัก (well- satisfied, hard charger) ผู้ปฏิบัติงานประเภทนี ้ จะมุ่งสู่ตาแหน่ง
สูงสุด

ด้ านความสาเร็ จของงาน
✓
ด้ านการได้ รับความยอมรับ
นับถือ
ด้ านลักษณะงาน
✓ ✓
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านความก้ าวหน้ าใน
✓ ✓
ตาแหน่งการงาน

✓ ✓
✓
✓ ✓

✓ ✓
✓

ความถี่

Ginevicius and Vaitkunaite
(2006)
มอบเล่ย์ (Mobley. 1982)

อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (2007)

เฮอร์ ซเบิร์ก (1990)

Iqra Saeed et al. (2014)

Xiangping Wu (2012)

ณปภัช นาคเจือทอง (2553)

ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)

ศศิ อ่วมเพ็ง (2558)

ลลิตา พลซื่อ (2558)

สุพรรษา พุ่มพวง (2559)

ปั จจัยจูงใจในการทางาน

รัตนา แก้ วเกต (2559)

ตาราง 1 สังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจในการทางาน

✓
✓

1
1

✓
✓
✓

7
3
5
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ด้ านความสัมพันธ์กบั
✓
ผู้บงั คับบัญชา
ด้ านความสัมพันธ์กบั
✓
เพื่อนร่วมงาน
ด้ านสถานะอาชีพ
ด้ านรายได้ และ
✓ ✓
สวัสดิการ
ด้ านนโยบาย และการ
บริหารงาน
ด้ านสภาพการทางาน
✓
ด้ านความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
ด้ านความมัน่ คงในงาน
ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา

ความถี่

Ginevicius and Vaitkunaite
(2006)ย์ (Mobley. 1982)
มอบเล่

อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (2007)

เฮอร์ ซเบิร์ก (1990)

Iqra Saeed et al. (2014)

ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
Xiangping Wu (2012)

ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)

ศศิ อ่วมเพ็ง (2558)

สุพรรษา พุม่ พวง (2559)
ลลิตา พลซื่อ (2558)

ปัจจัยค ้าจุนในการ
ทางาน

รัตนา แก้ วเกต (2559)

ตาราง 2 สังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยค ้าจุนในการทางาน

✓

✓

3

✓ ✓ ✓

✓

5

✓ ✓ ✓

✓
✓

1
6

✓

✓

3

✓
✓
✓
✓

2
1
1
1

✓

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน และปั จจัยคา้ จุนในการ
ทางาน
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาในตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีมา
ปรับใช้ และประยุกต์กบั ปั จจัยในการศึกษางานวิจยั โดยขอเลือกศึกษาปั จจัยแรงจูงใจที่พบความถี่
ตังแต่
้ 3 ความถี่ขึ ้นไปและขออ้ างอิงจาก เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg. 1993) อ้ างถึงใน ดาริ น ปฏิเมธี
ภรณ์ (2556) ได้ สรุ ปถึง แรงจูงใจในงานว่าเป็ น ความต้ องการของคนในองค์กร หรื อการจูงใจจาก
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การทางาน ว่าความพอใจในการทางานและความไม่พอใจในการทางาน ซึ่งทัง้ 2 อย่างนี ้ ไม่ได้ มา
จากปั จจัยกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นสิ่ง
ที่สร้ างความพึงพอใจในการทางานที่เกิดขึ ้น ซึ่งจะช่วยให้ บคุ คลรักและชอบในงานที่ปฏิบตั อิ ยู่ และ
ทาให้ บคุ คลในองค์กรที่ปฏิบตั ิงานทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เลือกปั จจัยที่สาคัญ
และมีความเกี่ยวข้ องกับการทางานของพนักงานมาศึกษา ได้ แก่ ด้ านลักษณะงาน อ้ างอิงมาจาก
รัตนา แก้ วเกต (2559); สุพรรษา พุ่มพวง (2559); ศศิ อ่วมเพ็ง (2558); ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557);
ณปภัช นาคเจือทอง (2553); ด้ านความรับผิดชอบ อ้ างอิงมาจาก ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557) ณป
ภัช นาคเจือทอง (2553); ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน อ้ างอิงมาจากรัตนา แก้ วเกต
(2559); สุพรรษา พุม่ พวง (2559) ศศิ อ่วมเพ็ง (2558); และ ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557) และสาหรับ
ปั จจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่บ่งชี ้ถึงความไม่พอใจในการทางาน และเป็ นปั จจัยที่
ช่วยให้ บุคคลยังคงปฏิบตั ิงานได้ ตลอดเวลา มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับสิ่งแวดล้ อมภายนอกของ
งาน เป็ นสิ่งจูงใจให้ คนทางานมากขึ ้นป้องกันไม่ให้ คนออกจากงาน ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ กับ
ผู้บงั คับบัญชา อ้ างอิงมาจาก สุพรรษา พุม่ พวง (2559); ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ด้ านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน อ้ างอิงมาจาก สุพรรษา พุ่มพวง (2559) ; ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ณิ ชารี ย์ ชิณะวงศ์
(2557); ณปภัช นาคเจือทอง (2553); ด้ านรายได้ และสวัสดิการ อ้ างอิงมาจาก สุพรรษา พุ่มพวง
(2559) ; ศศิ อ่วมเพ็ ง (2558); ณิ ช ารี ย์ ชิ ณ ะวงศ์ (2557); ณปภัช นาคเจื อทอง (2553); ด้ าน
นโยบายและการบริหารงานอ้ างอิงมาจาก ศศิ อ่วมเพ็ง (2558);ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
ความหมาย
ภาวะผู้ น า หรื อ ความเป็ นผู้ น า เป็ นค าที่ มี ค วามหมายจากศัพ ท์ Leadership ซึ่ ง มี
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ คานิยามความหมาย ดังนี ้
ที ค Tead (1963) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็ น พฤติก รรมการน าของผู้น าที่ ท าให้ เกิ ด การ
ปฏิบตั ิการที่สร้ างความเคลื่อนไหวให้ เกิดขึ ้นในองค์กรตามทิศทางที่กาหนดไว้ ภาวะผู้นาจึง เป็ น
ศิลปะในการทาให้ เกิดอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่นให้ ร่วมปฏิบตั งิ านเพื่อให้ สาเร็จตามความมุง่ หมาย
ฟี ดเลอร์ F. E. G. Fiedler, J. E. (1987) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง การปฏิบตั ิงานของ
ผู้นาเพื่อทาให้ กลุ่มประสบความสาเร็ จในการบรรลุเป้าหมาย ความสาเร็ จของกลุ่มเป็ นเครื่ องบ่งชี ้
ประสิทธิภาพของการเป็ นผู้นา
สต็อกดิลล์ Stogdill (1974) ให้ ความหมายไว้ ว่า ภาวะผู้นา คือ ความสามารถที่มีอิทธิพล
ต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ทาให้ บรรลุจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งที่ม าของอิทธิ พ ลมาจากตาแหน่งหน้ าที่

38
ภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การ ความริ เริ่ มและธารงไว้ ซึ่งโครงสร้ างของความคาดหวังและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุม่
แคทซ์ และคาห์น Katz and Kahn (1978) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง อานาจการนาที่
เหนื อกว่าผู้อื่น และอยู่เหนื อกว่าการคล้ อ ยตามที่ เป็ นไปตามกลไกด้ วยทิ ศ ทางที่ ถูก กาหนดไว้
ประจาองค์การ
ฮอลแลนเดอร์ Hollander (1980) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการของการมี
อิทธิพลระหว่างผู้นาและกลุม่ ผู้ที่เป็ นผู้ตามนากลุม่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ยุค ล์ Yukl (1989) กล่าวว่า ผู้น า คื อ บุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลสูง สุด ในกลุ่ม และเป็ น ผู้ที่ ต้ อ ง
ปฏิบตั ิในภาระหน้ าที่ของตาแหน่งผู้นาที่ได้ รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตาม แม้ จะ
เป็ นหัวหน้ ากลุม่ ย่อย หรื อผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตา่ งๆ ก็ตาม
เฮ อ ร์ เซ แ ล ะ บ ลั ง ช า ร์ ด Hersey and Blanchard (1996) ภ า ว ะ ผู้ น า ห ม าย ถึ ง
กระบวนการที่ใช้ อิทธิพลให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลพยายามปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ สถานการณ์ที่กาหนดไว้
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวว่า ภาวะผู้นา ซึ่งหมายถึง การใช้ อิทธิพลของบุคคล
หรื อของตาแหน่งให้ ผ้ อู ื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้
กาหนด หรื อคือรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล
ทองใบ สุดชารี (2545) ให้ ความหมายของคาว่า ภาวผู้นา หมายถึง กระบวนการที่บคุ คล
ใช้ อานาจหรื ออิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้ บคุ คลหรื อกลุ่มยอมปฏิบตั ิตามความต้ องการของตนเอง ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2544) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึงพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล
หนึ่งที่จะชักนากิจกรรมของกลุ่มให้ บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ หรื อเป็ นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
ระหว่า งผู้น าและผู้ต าม ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ บ รรลุจุด มุ่ง หมายร่ ว มกัน หรื อ
ความสามารถที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
สมยศ นาวีการ (2544) ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการของการสัง่ การและใช้ อิทธิพล
ต่อกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ สมาชิกภายในองค์การ
อาคม วัดไธสง (2547) กล่าวว่า ภาวะผู้นาคือพฤติกรรมที่ผ้ นู าแสดงออกในรู ปแบบของ
กระบวนการ ความสามารถหรื อกิจกรรม ซึ่งก่อให้ เกิด พฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยที่บุคคลอื่นจะ
คล้ อยตามหรื อปฏิบตั ติ ามผู้นา เพื่อให้ การดาเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ในสถานการณ์นนั ้
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เฮาส์ House (2004) กล่าวว่า ผู้น าจะต้ องมี ความสามารถในการริ เริ่ ม โครงสร้ างการ
ทางานใหม่ ๆ หรื อวัฒ นธรรมใหม่ ๆ ที่ สอดคล้ องกับพนักงาน นอกจากนี ผ้ ้ ูนาควรสามารถปรับ
กระบวนการทางานที่ชว่ ยส่งเสริมให้ พนักงานบรรลุผลสาเร็จได้ ด้วยตนเอง
คอตเตอร์ Kotler (2016) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถในการเผชิญ กับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมี ผ้ ูนาเป็ นผู้สร้ างวิสัยทัศน์ ให้ เป็ นตัวกากับทิศทางขององค์กรใน
อนาคตจากนัน้ จึงจัดวางคนพร้ อมทัง้ สื่ อความหมายให้ เข้ าใจวิสยั ทัศน์และสร้ างแรงดลใจแก่คน
เหล่านัน้ ให้ สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสูว่ ิสยั ทัศน์ดงั กล่าว
จากความหมายของภาวะผู้น าที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า ภาวะผู้น าหมายถึ ง
กระบวนการที่บคุ คลใช้ อานาจหรื ออิทธิพลจูงใจให้ ผ้ อู ื่น หรื อผู้ตามปฏิบตั ิงานร่วมกั น เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ความสาคัญของภาวะผู้นา
การด าเนิ น งานในทุก องค์ ก รจะประสบความส าเร็ จ ต้ อ งอาศัย ผู้บ ริ ห าร ผู้บ ริ ห าร
จาเป็ นต้ องมีภาวะผู้นา ดังนั
้ นภาวะผู
้
้ นาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานเป็ นอย่างมาก
นักวิชาการได้ กล่าวถึงความสาคัญของภาวะผู้นา ดังนี ้
อวยชัย ชบา (2549) สรุปว่าภาวะผู้นาต่อการร่วมกลุ่มของคนในองค์กร ดังนันผู
้ ้ นา
จะต้ องท าให้ คนในกลุ่ ม รวมกั น ได้ โดยมี ค วามขั ด แย้ งกั น น้ อยที่ สุ ด ในองค์ ก ร องค์ ก รจึ ง
เปรี ยบเสมือนบ้ านที่อบอุ่น ผู้นาที่มีภาวะผู้นาจะดาเนินงานขององค์กร เช่น การวางแผน การจัด
องค์กร การบริ หารงานบุคคล การประสานงาน การอานวยการและการสัง่ การ การประเมินผลงาน
เพื่อไปสู่การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด และผู้นาที่มีภาวะผู้นาจะเป็ นผู้สร้ างบรรยากาศการทางาน
ที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อผู้ตามซึง่ เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ทฤษฎีภาวะผู้นา
แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี
เกี่ ย วกับ ภาวะผู้น า โดยแบ่ง ตามระยะการพัฒ นา ดัง นี ้ ทฤษฎี คุณ ลัก ษณะภาวะผู้น า ( Trait
Theories) ทฤษ ฎี ภ าวะผู้ น าเชิ ง พ ฤติ ก รรม (Behavioral Theories) ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าเชิ ง
สถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) และทฤษฎี ภ าวะผู้ น าเชิ ง
ปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) รายละเอียด ดังนี
้ ้
1. ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะภาวะผู้นา (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้นาเริ่มในปี ค.ศ. 1930 - 1940 แนวคิดมาจาก
ทฤษฎี ม หาบุรุษ (Great man Theory of Leadership) ของกรี กและโรมันโบราณ มี ความเชื่ อว่า
ภาวะผู้นาเกิดขึ ้น เองตามธรรมชาติหรื อโดยกาเนิด (Born Leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่
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สามารถพัฒนาขึ ้นได้ ลักษณะผู้นาที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้ วย ความเฉลียวฉลาด มี
บุคลิกภาพ ซึ่งแสดงถึงการเป็ นผู้นาและต้ องเป็ นผู้ที่มีความสามารถด้ วย ผู้นาในยุคนี ้ ได้ แก่ พระ
เจ้ านโปเลี ยน ฮิตเลอร์ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้ าตากสิน
มหาราช เป็ นต้ น ตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับ Trait Theories ของ การ์ ดเนอร์ อ้ างถึงใน Novabizz
(2561) ได้ แก่
1.1 The tasks of Leadership: กล่าวถึงงานที่ผ้ นู าจาเป็ นต้ องมี 9 อย่าง
ได้ แก่ มีการกาหนดเป้าหมายของกลุม่ มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุม่ รู้จกั สร้ างและใช้ แรงจูงใจ
มีการบริ หารจัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิ บายได้ เป็ นตัวแทนของกลุ่ม
แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุม่ และมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
1.2 Leader – constituent interaction: เชื่อว่าผู้นาต้ องมีพลังวิเศษเหนือ
บุคคลอื่นหรื อมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ เพื่อที่สนองตอบความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน ความคาดหวัง
ของบุคคล และผู้นาต้ องมีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถพัฒ นาตนเองและพัฒ นาให้ ผ้ ูตามมี
ความแข็ งแกร่ ง และสามารถยื น อยู่ด้วนตนเองอย่า งอิส ระทฤษฎี นี ้ พบว่า ไม่มี คุณ ลัก ษณะที่
แน่นอนหรื อชี ้ชัดของผู้นา เพราะผู้นาอาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี ้ออกมา
เชลลี่ ย์ เคริ ก แพททริ ก (Shelly Kirkpatrick) และ เอ็ ด วิ น ล็ อ ค Edwin Locke
(1988) อ้ างถึง โดย รศ นิตย์ (2548) : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ ได้ รวบรวมงานวิจัย
จากในอดีตถึงปั จจุบนั และสรุ ปลักษณะเด่นที่มักจะพบในบรรดาผู้นาที่ประสบความสาเร็ จตาม
รายการต่อไปนี ้
1. มีพ ลังสูง: ผู้นาที่ประสบความส าเร็ จพลังงานสูง มีความคิด ริ เริ่ ม และมี
ความเหนียวแน่นไม่ปล่อยให้ อะไรหลุดมือง่าย ๆ
2. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จมีความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
ตนเองและมัน่ ใจในขีดความสามารถของตน
3. มีความคิดสร้ างสรรค์: ผู้นาที่ประสงค์ความสาเร็ จมีความสร้ างสรรค์และ
มักจะคิดใหม่ทาใหม่เป็ นคนแรก ไม่ลอกเลียนแบบบุคคลอื่น ๆ
4. มีขีดความสามารถในการคิด: ผู้นาที่ประสบความสาเร็ จมีสติปัญญาใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลมาประมวลและตีความหมาย
5. มี ความรู้ ทางธุรกิจ : ผู้นาที่ ประสบความส าเร็ จในองค์กรธุ รกิจ มี ความรู้
ความเข้ าใจในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเอง รวมทังมี
้ ความรู้พื ้นฐานทางเทคนิคด้ วย
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6. มีความสามารถในการจูงใจคน: ผู้นาที่ประสบความสาเร็ จมีความสามารถ
ในการชนะมิตร และจูงใจให้ คนเกิดแรงพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
7. มีความยืดหยุ่น: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จ สามารถปรับตัวและปรับสิ่งอื่น
ให้ เหมาะสมกับความจาเป็ นของสถานการณ์ และความต้ องการของผู้ตาม
8. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จเป็ นคนที่ผ้ อู ื่นไว้ เนื ้อ
เชื่อใจได้ โดยไม่ผิดหวังเพราะเป็ นบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์ รักษาคามั่นสัญ ญา เป็ นคนที่ มี ความ
ชัดเจนโปร่งใสจนบุคคลอื่น ๆ สามารถทานายพฤติกรรมได้ ลว่ งหน้ า และเป็ นที่พงึ่ ของคนอื่นได้ ดี
2. ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories)
2.1. การศึ ก ษาภาวะผู้ น าที่ ม หาวิ ท ยาลัย โอไฮโอสเตท (The Ohio state
studies) คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ในสหรัฐอเมริ กา ได้ สรุ ปผลการวิจัย โดย
จาแนกพฤติกรรมผู้นาออกเป็ น 2 มิ ติ ได้ แก่ ด้ านกิ จสัม พันธ์ (Initiating structure) กับด้ านมิ ตร
สัม พัน ธ์ (Consideration) เป็ นครั ง้ แรกที่ เน้ นความส าคัญ ทัง้ ของงานและคนในการประเมิ น
พฤติกรรมของผู้นา
2.1.1 พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ มุ่ ง ด้ า นกิ จ สัม พัน ธ์ ห รื อ มุ่ ง งาน (Initiating
structure) เป็ นพฤติกรรมของผู้นาที่แสดงออกต่อผู้ตาม โดยมุ่งที่ความสาเร็ จขององค์การในเรื่ อง
เกี่ ยวกับการจัดโครงสร้ างของงานและองค์การ การกาหนดคุณลักษณะของงานที่ต้องการ การ
กาหนดบทบาทของผู้นาและผู้ตาม การมอบหมายงานและความรับผิด ชอบ การกาหนดวิธีสื่อสาร
การกาหนดกระบวนการและวิธีการทางาน เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นพฤติกรรมของผู้นาที่ม่งุ ความสาเร็ จของ
งาน โดยผู้ตามมีโอกาสได้ เรี ยกร้ องหรื อเสนอเงื่อนไขการทางานได้ น้อยมาก
2.1.2 พฤติกรรมของผู้นาที่ มุ่งมิ ตรสัม พันธ์ หรื อมุ่งคน (Consideration)
เป็ นพฤติกรรมของผู้นาที่แสดงถึงความรู้สกึ ไวต่อการรับรู้ตอ่ ผู้ตามในแง่ให้ การยอมรับถึงความรู้สึก
ความคิด การให้ ความไว้ วางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟั งปั ญหาของผู้ตามอย่างตังใจ
้ การ
รับฟั งข้ อเสนอแนะของผู้ตามเพื่อประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอื ้ออาทรห่วงใยต่อปั ญหา
และความต้ องการของลูกน้ อง เป็ นต้ น
การศึกษาพฤติกรรมของผู้นาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ธีระพงศ์ ธนเจริ ญ
รัตน์ (2553) แสดงให้ เห็นถึงผลลัพธ์จากการศึกษา เป็ นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
ผู้นา และประสิทธิภาพของผู้นา เครื่ องมือที่ใช้ วดั ผลจากรายงานของการดาเนินงานจากหน่วยงาน
ของผู้นาการเข้ า - ออกของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และอัตราการร้ องทุกข์ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ข้ อสังเกต
ผู้นาที่ม่งุ คน และมุ่งงานสูงจะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีผลการดาเนินงานที่ต่า การเข้ า - ออกงาน
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และอัตราการร้ องทุกข์สูง ถ้ าผู้นาที่ มุ่งคนต่าและมุ่งงานสูง จะทาให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชามี ผลการ
ดาเนินงานที่สูง การเข้ า - ออกงานและอัตราการร้ องทุกข์สงู และถ้ าผู้นาที่ม่งุ คนสูงและมุ่งงานต่า
จะทาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีผลการดาเนินงานที่ต่า การเข้ า - ออกงาน และอัตราการร้ องทุกข์ต่า
นักวิจัยที่รัฐโอไฮโอ แสดงความคิดเห็นว่า ผู้นาที่มุ่งความเอาใจใส่ (มุ่ง
คน) สูง จะมี ความอบอุ่นทางอารมณ์ ของสังคม (socio emotional) จึงทาให้ ลูกน้ องมี ความพึง
พอใจมากกว่า และมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดีกว่า แต่ตอ่ มาผลในการวิจยั กลับแสดงให้ เห็นว่าผู้นาควร
มีลกั ษณะทังเอาใจใส่
้
(มุ่งคน) และมีโครงสร้ างความคิดริ เริ่ ม (มุ่งงาน) ในระดับที่สูง กล่าวคือ มี
ความเป็ นผู้นาที่มีงาน และตัวพนักงานเป็ นศูนย์กลาง (job-centered and employee centered
leadership) อันเป็ นการกาหนดความมีประสิทธิ ผลของความเป็ นผู้นาของบุคคลในองค์การ ซึ่ง
ลักษณะทัง้ 2 อย่างนี มี อ้ ิทธิ พ ลต่อแนวความคิดของวิธี การศึกษาตารางของการเป็ น ผู้นา (the
leadership grid approach) จากแนวความคิดที่ได้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ
นี ้เป็ นพื ้นฐานความคิดที่ทาให้ นกั วิชาการที่สนใจเรื่ องภาวะผู้นา นาไปพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นาเชิง
พฤติกรรมในระยะเวลาต่อมาอี ก หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎี ภ าวะผู้นา 3 มิ ติของเรดดิน Reddin
(1970) อ้ างถึงใน พันทิวา สุพฒ
ั นาภรณ์ (2556)
2.2. การศึ ก ษาภาวะผู้ น าที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน (The University of
Michigan studies) คณ ะนั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน ก็ ไ ด้ ท าการวิ จั ย เช่ น เดี ย วกั บ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท โดยจาแนกพฤติกรรมของผู้นาออก 2 แบบ ได้ แก่ พฤติกรรมของผู้นาที่
มุ่ง ผลผลิ ต (Production centered leaders) กับ พฤติ ก รรมของผู้น าที่ มุ่ง คนงาน (Employee –
centered leaders) ดังนี ้
2.2.1. ผู้น าที่ มุ่ง ผลผลิ ต (Production – centered leaders) เป็ น ผู้น าที่
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับ กระบวนการที่ นาไปสู่การผลิต เช่น พฤติกรรมในการกาหนด
มาตรฐาน การจัดแบ่งงาน การอธิบายขันตอนและวิ
้
ธีการทางาน การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
คนทังนี
้ ้เพื่อประกันความสาเร็จของงาน
2.2.2. ผู้นาที่ม่งุ คนงาน (Employee-centered leaders) เป็ นผู้นาที่แสดง
พฤติกรรมต่อพนักงานด้ วยการกระตุ้นให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการทางาน การ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทางาน พฤติกรรมของผู้นาจะแสดงออกด้ วยการไว้ วางใจ เคารพต่อกัน ใช้
วิธีจงู ใจต่อการทางานเพื่อให้ ได้ ผลผลิตออกมาสูง
2. 3. Blake and Mouton’s Managerial Grid โ ด ย Blake and Mouton
(1991:29) ได้ พัฒนาจากแนวคิดจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท โดยนาพฤติกรรม
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ของผู้นาทังสองด้
้
านมาจัดตารางตาข่ายสองมิติ โดยกล่าวว่า ภาวะผู้นาที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คน
และผลผลิต โดยกาหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็ น 1 - 9 และกาหนดผลผลิต
เป็ น 1 - 9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้ าคนมีคณ
ุ ภาพสูงจะส่งผลให้ ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตาม
ไปด้ วย เรี ยกรูปแบบนี ้ว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซึ่งรูปแบบของการบริ หารแบบตาข่ายนี ้จะ
แบ่งลักษณะเด่นๆของผู้นาไว้ 5 แบบ ได้ แก่
(1) แบบมุ่ ง งาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1
ผู้นาจะมุ่งเอาแต่งานเป็ นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้ อย มีพ ฤติกรรมแบบเผด็จการ
จะเป็ นผู้วางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ และออกคาสั่งให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม เน้ น
ผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน และห่างเหินผู้ร่วมงาน
(2) แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผู้นาจะเน้ น
การใช้ ม นุษ ยสัม พันธ์ และเน้ นความพึงพอใจของผู้ตามในการทางาน ไม่คานึงถึงผลผลิตของ
องค์ ก าร ส่ง เสริ ม ให้ ทุก คนมี ค วามรู้ สึก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของครอบครั วใหญ่ ที่ มี ค วามสุข น าไปสู่
สภาพการณ์สิ่งแวดล้ อมและงานที่น่าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้ างความกดดันแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
โดยผู้บริ หารมีความเชื่อว่าบุคลากรมีความสุขในการทางาน ลักษณะคล้ ายการทางานในครอบครัว
ที่มุ่งเน้ นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทางานของผู้ร่วมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้ าน
ต่างๆ
(3) แบบมุ่งงานต่า มุ่งคนต่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผู้บริหารจะสนใจ
คนและสนใจงานน้ อยมาก ใช้ ความพยายามเพี ยงเล็กน้ อยเพื่อให้ งานดาเนินไปตามที่ มุ่งหมาย
และคงไว้ ซึ่ง สมาชิ ก ภาพขององค์ ก าร ผู้บ ริ ห ารมี อ านาจในตนเองต่ า มี ก ารประสานงานกับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาน้ อย เพราะขาดภาวะผู้นาและมักจะมอบหมายให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทาเป็ นส่วน
ใหญ่
(4) แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5,5
ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบตั ิงาน ใช้ ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบ
แผน ผลงานได้ จากการปฏิบตั ติ ามระเบียบ โดยเน้ นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ กาลังและ
อานาจ ยอมรับผลที่ เกิ ดขึน้ ตามความคาดหวังของผู้บริ ห าร มี การจัดตัง้ คณะกรรมการในการ
ทางานหลี กเลี่ ยงการทางานที่ เสี่ ยงเกิ นไป มี การประนี ประนอมในการจัดการกับ ความขัดแย้ ง
ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านที่ได้ กระทาลงไป
(5) แบบท างานเป็ นที ม (Team Management) แบบ 9, 9 ผู้บ ริ ห ารให้
ความสนใจทังเรื
้ ่ องงานและขวัญกาลังใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาคือ ความต้ องการขององค์การและความ
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ต้ องการของคนทางานจะไม่ขัดแย้ งกัน เน้ นการทางานอย่างมีประสิทธิภ าพ บรรยากาศในการ
ทางานสนุก ผลสาเร็ จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมัน่ ของผู้ปฏิบตั ิในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันระหว่างสมาชิก สัมพันธภาพระหว่างผู้บริ หารกับผู้ตาม เกิ ดจากความไว้ วางใจเคารพนับถือซึ่ง
กันและกัน ผู้บริ หารแบบีเ้ ชื่อว่า ตนเป็ นเพี ยงผู้เสนอแนะหรื อให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชา
เท่านัน้ อานาจการวินิจฉัยสัง่ การและอานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา มี
การยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
2.4 ทฤษฎี ท่วงทานอง (Style Theories) โดย Kurt Lewin แบ่งลักษณะผู้นา
เป็ น 3 แบบ คือ
2.4.1 ผู้ น าแบบเผด็ จ การหรื อ อั ต ถนิ ย ม (Autocratic Leaders) จะ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง ไม่มีเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์แน่นอนขึ ้นอยู่กับตัวผู้นาเอง คิดถึงผลงานไม่
คิดถึงคน บางครัง้ ทาให้ เกิดศัตรูได้ ผู้นาลักษณะนี ้จะะใช้ ได้ ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านัน้ ผลของการ
มีผ้ ูนาลักษณะนีจ้ ะทาให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาไม่มี ความเชื่อมั่นในตัวเอง และไม่เกิ ดความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์
2.4.2 ผู้นาแบบประชาธิ ปไตย (Democratic Leaders) ใช้ การตัดสินใจ
ของกลุ่มหรื อให้ ผ้ ตู ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟั งความคิดเห็นส่วนรวม ทางานเป็ นทีม มีการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง ทาให้ เพิ่มผลผลิตและความพึงพอใจในการทางาน บางครัง้ การอิงกลุ่มทาให้ ใช้
เวลานานในการตัดสินใจระยะเวลาที่เร่งด่วนผู้นาลักษณะนี ้จะไม่เกิดผลดี
2.4.3 ผู้ น าแบบเสรี นิ ย ม (Laissez- Faire Leaders) จะให้ อิ ส ระกั บ
ผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาเต็ม ที่ ในการตัดสิน ใจแก้ ปัญ หา จะไม่มี การกาหนดเป้าหมายที่ แน่น อน ไม่มี
หลักเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ จะทาให้ เกิดความคับข้ องใจหรื อความไม่พอใจของผู้ร่วมงานได้ และได้ ผล
ผลิตต่า การทางานของผู้นาลักษณะนี ้เป็ นการกระจายงานไปที่กลุม่ ถ้ ากลุม่ มีความรับผิดชอบและ
มีแรงจูงใจในการทางานสูง สามารถควบคุมกลุม่ ได้ ดี มีผลงานและความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
3. ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าเชิ ง สถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership
Theories)
เริ่ ม มีบทบาทจากการได้ รับการพัฒ นามาจากความอิสระที่ ว่าองค์การที่ เหมาะสม
ที่สุดควรจะเป็ น องค์การที่มีโครงสร้ างและระบบที่สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม และสภาพความ
เป็ นจริ งขององค์การ ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และ
ความต้ องการของสมาชิ กในองค์การนัน้ ด้ วย โดยตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานการศึกษาสภาพแวดล้ อมที่
แตกต่างกันของมนุษย์ (Humanistic Environment) ทฤษฎีองค์การเชิงสถานการณ์ นี ม้ ี ้อิสระมาก
โดยมีธรรมชาติเป็ นตัวแปรและเป็ นปัจจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบแบบ
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แผน มีลกั ษณะเป็ นเหตุเป็ นผลและสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งสภาพแวดล้ อม เป้าหมาย
ขององค์การโดยส่วนรวมและเป้าหมายของสมาชิกทุกคนในองค์การ ภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ คือ
การปฏิ บัติง านของกลุ่ม จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลขึน้ อยู่กับ ความเหมาะสมระหว่า งรู ป แบบปฏิ กิ ริ ย า
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นากับผู้ตาม และสถานการณ์ ขององค์การซึ่งเป็ นการพิจารณาทัง้ ปั จจัย
ภายนอกและภายในองค์การ ซึง่ ผู้บริหารองค์การต้ องควบคุมและแก้ ไข
3.1 ภาวะผู้ น าเชิ ง สถานการณ์ ของ ฟี ดเลอร์ F. E. Fiedler (1971)) โดยได้
กาหนดให้ สถานการณ์ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร ได้ แก่
(1) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ น ากั บ สมาชิ ก (Leader-member relations)
ได้ แก่ ระดับของการให้ ความนับถือ ความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจที่ผ้ ตู ามมีตอ่ ผู้นา ซึ่งสะท้ อนถึง
การยอมรับในตัวผู้นา
(2) โครงสร้ างของงาน (Task structure) กล่าวคือ งานที่มีโครงสร้ างชัดเจน
ต้ องระบุภารกิจชัดเจน มี วิธีทางานเพียงวิธีเดียว มีวิธีแก้ ปัญหาที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้ ทุก
ขันตอน
้
โดยแต่ละคน จะรู้บทบาทหน้ าที่แน่นอนว่าต้ องทาอะไร ทาด้ วยวิธีใด เป็ นต้ น ตรงกันข้ าม
กรณีที่โครงสร้ างของงานไม่ชดั เจน ได้ แก่ งานมีเป้าหมายคลุมเครื อมีวิธีทางานได้ หลายวิธี ขาดวิธี
แก้ ปัญหาที่ แน่นอน ขาดข้ อมูลป้อนกลับความไม่ชดั เจนเหล่านี ้ จึงยากต่อการปฏิบตั ิงานของทัง้
ผู้นาและผู้ตาม ดังนัน้ ถ้ าโครงสร้ างงานชัดเจน ผู้นาย่อมสามารถควบคุมทิศทางการทางานของ
กลุม่ ได้ ง่ายขึ ้น
(3) อานาจในตาแหน่ง (Position power) หมายถึง อานาจที่มากับตาแหน่งที่
ผู้ดารงอยู่อย่างเป็ นทางการ ซึ่งสามารถดูได้ จากการที่ผ้ นู นมี
ั ้ อานาจเบ็ดเสร็ จในการให้ คณ
ุ ให้ โทษ
ด้ วยตนเองหรื อ ต้ องเสนอการให้ คุณ ให้ โทษแก่ลูกน้ อ งต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาของตน หรื อสามารถ
เสนอแนะการโยกย้ าย แต่ง ตัง้ การดารงต าแหน่ง ของลูกน้ องต่อผู้บัง คับ บัญ ชาของตนได้ ม าก
เพียงไร สิ่งเหล่านี ้บ่งชี ้ถึงอานาจในตาแหน่ง
3.2 ท ฤ ษ ฎี ว งจ รชี วิ ต (Life-Cycle Theories) โด ย Hersey and Blanchard
(1996) ได้ เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้ รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึดหลักการเดียวกัน คือ
แบบภาวะผู้นาอาจมีประสิทธิผลหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยแบ่งภาวะผู้นาออกเป็ น 4
แบบ คือ
แบบที่หนึ่ง ผู้นาแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นาประเภทนี ้จะให้ คาแนะนา
อย่างใกล้ ชิดและดูแลลูกน้ องอย่างใกล้ ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้ อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ
(M1) บุคคลมีความพร้ อมอยูใ่ นระดับต่า
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แบบที่สอง ผู้นาแบบขายความคิด (Selling) ผู้นาประเภทนี ้จะคอยชี ้แนะบ้ าง
ว่าผู้ตามขาดความสามารถในการทางาน แต่ถ้าผู้ตามได้ รับการสนับสนุนให้ ทาพฤติกรรมนัน้ โดย
การให้ รางวัลก็จะทาให้ เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน และกระตือรื อร้ นที่จะทางานมากขึน้
ผู้บริ หารจะใช้ วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้ องคอยสัง่ งานโดยตรง อธิบายให้ ผ้ ตู ามเข้ าใจ
จะทาให้ ผ้ ตู ามเข้ าใจและตัดสินใจในการทางานได้ ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้ อมในการทางาน
อยูใ่ นระดับที่ 2 คือ (M2) บุคคลมีความพร้ อมอยูใ่ นระดับต่าถึงปานกลาง
แบบที่ ส าม ผู้น าแบบเน้ น การท างานแบบมี ส่วนร่ วม (Participation) ผู้น า
ประเภทนีจ้ ะคอยอานวยความสะดวกต่างๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่ อสาร 2
ทางหรื อรับฟั งเรื่ องราวปั ญหาต่างๆจากผู้ตาม คอยให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม ทาให้ ผ้ ตู ามปฏิบตั งิ านได้ เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่
มีความพร้ อมอยู่ในระดับ3 (M3) คือความพร้ อมของผู้ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึง่ เป็ น
บุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน
แบบที่ สี่ ผู้ น าแบบมอบหมายงานให้ ท า (Delegation) ผู้ บริ ห ารเพี ย งให้
คาแนะนาและช่วยเหลือเล็ก ๆ น้ อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มี
ความพร้ อมในการทางานระดับสูงสามารถทางานให้ มี ประสิทธิภาพได้ ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความ
พร้ อมอยู่ในระดับ 4 (M4) คือ ความพร้ อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีทงั ้ ความสามารถและ
เต็มใจหรื อมัน่ ใจในการรับผิดชอบการทางาน
3.3 ทฤษฎีวิถีทาง - เป้าหมาย (Path - Goal Theory) เป็ นทฤษฎีเชิงสถานการณ์
ที่พฒ
ั นาโดยเฮาส์ House (2004) ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้นาสามารถสร้ างแรงจูงใจในการทางานแก่ผ้ ู
ตามได้ โดยเพิ่มจานวนและชนิดของรางวัลผลตอบแทนที่ได้ รับจากการทางานนัน้ ผู้นายังสามารถ
สร้ างแรงจูงใจด้ วยการทาให้ วิถีทาง (Path) ที่จะไปสู่เป้าหมายชัดเจนขึ ้น และง่ายพอที่ผ้ ปู ฏิบตั ิจะ
สามารถทาสาเร็ จ ซึ่งผู้นาแสดงพฤติกรรมด้ วยการช่วยเหลือแนะนา สอนงานและนาทางหรื อเป็ นพี่
เลี ้ยงคอยดูแล นอกจากนี ้ผู้ยงั ช่วยสร้ างแรงจูงใจได้ ด้วยการช่วยแก้ ไขอุปสรรคขวางกันหนทางไปสู
้
่
เป้าหมาย รวมทังสามารถช่
้
วยในการทาให้ ตวั งานเองมีความน่าสนใจ และทาให้ ผ้ ตู ามเกิดความ
พึงพอใจต่องานที่ ทา โดยทฤษฎี วิถีท าง – เป้าหมายนี ค้ วามรับ ผิ ดชอบของผู้น าก็ คื อ การเพิ่ ม
แรงจูง ใจให้ แ ก่ ผ้ ูต าม ให้ ส ามารถบรรลุได้ ทัง้ เป้าหมายส่ว นตนและเป้าหมายขององค์ ก ารใน
ขณะเดียวกันซึง่ ผู้นาสามารถเพิ่มแรงจูงใจแก่ผ้ ตู ามได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ ในสองวิธีตอ่ ไปนี ้
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(1) ท าให้ วิถี ทางที่ ผ้ ูต ามจะได้ รับ รางวัลตอบแทนให้ มี ค วามชัด เจน (Path
clarification) ซึ่ง ได้ แ ก่ การที่ ผ้ ูน าท าความตกลงที่ ชัด เจนกับ ผู้ต ามเพื่ อ ก าหนดพฤติก รรมหรื อ
วิธีการทางานให้ สาเร็จแล้ วจะได้ รับรางวัลตอบแทนจากองค์การอย่างไร
(2) ใช้ การเพิ่มปริ มาณรางวัล (Increase rewards) ที่ผ้ ตู ามยอมรับในคุณค่า
และมีความต้ องการ ซึ่งได้ แก่ การที่ผ้ นู าพูดคุยกับผู้ตามเพื่อจะได้ ทราบว่า รางวัลอะไรที่ผ้ ตู ามถือ
ว่าสาคัญแก่ตนกล่าวคือ ผู้ตามต้ องการรางวัลที่เป็ นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานเองหรื อต้ องการ
รางวัลที่ เป็ นแรงจูงใจจากภายนอก เช่น การขึน้ เงินเดือน หรื อการเลื่ อนตาแหน่งหน้ าที่ การงาน
สูงขึ ้น เป็ นต้ น
4. ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories)
เป็ นทฤษฎี ภ าวะผู้ น าที่ ส ามารถใช้ ใ นการอธิ บ ายกระบวนการอิ ท ธิ พ ลได้ อ ย่ า ง
กว้ างขวาง ตังแต่
้ ระดับจุลภาคระหว่างผู้นากับผู้ตามเป็ นรายบุคคล ไปจนถึงระดับมหภาค ระหว่าง
ผู้น ากั บ บุ ค ลากรทัง้ องค์ ก าร ตลอดจนทัง้ ระบบวัฒ นธรรม แม้ ว่า บทบาทหลัก ของผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลง คือ ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ขึน้ ในองค์การก็ต าม แต่ตลอดเส้ นทางของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้นากับผู้ตามจะผูกพั นต่อกันอย่างมั่นคง ทฤษฎี นีไ้ ด้ รับการ
ยอมรั บ ว่า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ข องโลกในยุค ที่ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ น้ อยู่
ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึง่ ในปัจจุบนั ได้ แก่
ท ฤ ษ ฎี ภ าวะ ผู้ น าก ารเป ลี่ ย น แ ป ล ง (Transformational Theories) จ า ก
สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็ นเลิศ ดังนันวิ
้ ธีที่จะทา
ให้ ผ้ บู ริหารประสบความสาเร็จสูงสุด คือ ผู้บริหารต้ องเปลี่ยนแปลงตนเอง
เบิร์นส์ Burns (1978)เสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็ นผู้นายังเป็ นปั ญหา
อยู่จ นทุกวันนี เ้ พราะบุคคลไม่มี ความรู้ เพี ยงพอในเรื่ องกระบวนการของความเป็ นผู้นา เบิร์น ส์
อธิบายความเข้ าใจในธรรมชาติของความเป็ นผู้นาว่าตัง้ อยู่บนพื ้นฐานของความแตกต่างระหว่าง
ความเป็ นผู้นากับอานาจที่ มี ส่วนสัม พันธ์ กับผู้นาและผู้ตาม อานาจจะเกิ ดขึน้ เมื่ อผู้นาจัดการ
บริหารทรัพยากร โดยเข้ าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ ความ
เป็ นผู้นาจะเกิดขึ ้นเมื่อการบริ หารจัดการทาให้ เกิดแรงจูงใจ และนามาซึ่งความพึงพอใจต่อผู้ตาม
ความเป็ นผู้นาถือว่าเป็ นรูปแบบพิเศษของการใช้ อานาจ (Special form of power)
เบิ ร์ น ส์ Burns (1978) ยัง กล่ า วอี ก ว่ า ภาวะผู้ น าเป็ นการที่ ผ้ ู น าท าให้ ผู้ ตาม
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจ ความต้ องการ ความจาเป็ น และความ
คาดหวังทังของผู
้
้ นาและผู้ตาม เบอร์ นเห็นว่าภาวะผู้นาเป็ นปฏิสมั พันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่าง
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กันในด้ านอานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่ อไปสู่จุดหมายร่ วมกัน สรุ ปลักษณะผู้นาเป็ น 3
แบบ ได้ แก่
1 ผู้นาการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้นาที่ติดต่อ กับผู้ตาม
โดยการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนันต่
้ อมากลายเป็ นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะ
นี ้พบได้ ในองค์กรทัว่ ไป เช่น ทางานดีก็ได้ เลื่อนขัน้ ทางานก็จะได้ คา่ จ้ างแรงงาน และในการเลือกตัง้
ผู้แทนราษฎรมีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้ าตนได้ รับการเลือกตังจะสร้
้
างถนนให้ เป็ นต้ น
2. ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นาที่ตระหนักถึง
ความต้ องการของผู้ตาม พยายามให้ ผ้ ูตามได้ รับการตอบสนองสูงกว่าความต้ องการของผู้ตาม
เน้ นการพัฒนาผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็ นผู้นา และมีการเปลี่ย น
ต่อ ๆกัน ไป เรี ย กว่า Domino effect ต่อ ไปผู้น าการเปลี่ ยนแปลงก็ จ ะเปลี่ ยนเป็ น ผู้น าจริ ย ธรรม
ตัวอย่างผู้นาลักษณะนี ้ได้ แก่ ผู้นาชุมชน
3. ผู้ น าจริ ย ธรรม (Moral Leadership) ผู้ น าที่ สามารถท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นาจะมีความสัมพั นธ์ กับผู้ตามในด้ าน
ความต้ องการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริ ยธรรม
สูงสุด คือ ความเป็ นธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู้นาลักษณะนีม้ ุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
ตอบสนองความต้ องการ และความจาเป็ นอย่างแท้ จริ งของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นาจริ ยธรรมที่สาคัญ
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็ นนักวางแผนและมองการณ์ ไกล
นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการน ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้ ม
ลิง เป็ นต้ น
ตามแนวคิดของ Burns (1978) แล้ ว ในที่สุดผลลัพธ์ ที่ได้ จากภาวะผู้นาแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี ้จะนาไปสู่ความสัมพันธ์ของการกระตุ้นและยกระดับซึ่งกันและกันระหว่างผู้นา
และผู้ตาม โดยผู้ตามจะถูกเปลี่ ยนแปลงไปสู่สถานะของผู้น า และผู้น าเองก็ จะถูกยกระดับ ให้
เสมือนตัวแทนแห่งขวัญกาลังใจ ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงจึงเกิดขึ ้นทังในส่
้ วนของผู้นาและผู้ตาม
ทฤษฎี ภ าวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership) ของ
แบส Bass & Avolio (1994) จากทฤษฎีของแบสได้ เสนอทฤษฎีภาวะผู้นาที่มีรายละเอียดมากขึ ้น
เพื่ออธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กร โดยได้ นิยามภาวะผู้นาในแง่ของผลกระทบของ
ผู้นาที่มีต่อตัวผู้ตาม ผู้นาเปลี่ยนสภาพผู้ตามโดยการทาให้ พวกเขาตระหนักในความสาคัญและ
คุณค่าในผลลัพธ์ มากขึ ้น หรื อโดยยกระดับความต้ องการของผู้ตาม หรื อโดยชักจูงให้ พวกเขาเห็น
แก่องค์กรมากกว่าการสนใจตนเอง ผลจากอิทธิพลเหล่าที่ทาให้ ผ้ ตู ามมีความเชื่อมัน่ และเคารพใน
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ตัวผู้นา และรับการจูงใจในการทาสิ่ งต่างๆได้ มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก และยังเห็นว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ ยนแปลงควรมีองค์ประกอบ คือ การกระตุ้นทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation)
การค านึง ถึง ความปั ก เจกบุค คล (Individualized Consideration) และการสร้ างแรงบัน ดาลใจ
(Inspiration Motivation) ทั ง้ สามองค์ ป ระกอบเป็ นองค์ ป ระกอบที่ สัม พั น ธ์ กั น เพื่ อ สร้ างการ
เปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ูตาม ผลที่ผสมผสานนี ้จะทาให้ ผ้ นู าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับผู้นาภาวะ
อื่นๆ
หลัง จากมี ก ารศึก ษาทฤษฎี แ ละมี ก ารวิ จัย เกี่ ย วกับ ทฤษฎี ภ าวะผู้น าการ
เปลี่ ย นแปลงเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง คื อ ตัง้ แต่ ปี 1985 ได้ มี ก ารพั ฒ นาทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นโมเดล ภาวะผู้นาแบบเต็มรู ปแบบ (Model of the Full Range of Leadership)
โมเดลนี จ้ ะประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4I’s) ของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงและ
พฤติกรรมของภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน รวมทังภาวะผู
้
้ นาแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire
Leadership) หรื อ พฤติ ก รรมความไม่ มี ภ าวะผู้น า (Non leadership Behavior) Bass & Avolio
(1994)
แบสและอโวลิโอ Bass & Avolio (1994) ได้ เสนอโมเดลภาวะผู้นาแบบเต็ม
รู ปแบบ โดยใช้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาผู้ตามรู ปแบบภาวะผู้นาที่เคยเสนอในปี
1985 ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมเฉพาะ 4 ประการหรื อ ที่ เรี ย กว่า “4L” (Four I’s)
ดังต่อไปนี ้
1. การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Charisma Leadership :CL)
หมายถึง การที่ผ้ นู าประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรื อเป็ นโมเดลสาหรับผู้ตาม เป็ นผู้นาที่น่ายกย่อง
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้ วางใจ และทาให้ ผ้ ูตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ ร่วมงานกัน ผู้ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกันกับผู้นาและต้ องการเลียนแบบผู้นาของเขา สิ่งที่ผ้ นู าต้ องปฏิบตั ิ
เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี ้ คือ ผู้นาจะต้ องมีวิสยั ทัศน์ และสามารถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้นาเป็ นผู้ที่
ไว้ วางใจได้ ว่าจะทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง ผู้นาจะเป็ นผู้ที่มีศีลธรรมสูง ผู้นาจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้ อานาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้นา
จะแสดให้ เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตังใจ
้ การเชื่อมัน่ ในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้นาจะเสริ มความภาคภูมิใจความจงรักภักดี
และความมัน่ ใจในผู้ตาม และทาให้ ผ้ ตู ามเลียนแบบเป็ นพวกเดียวกันกับผู้นา โดยอาศัยวิสยั ทัศน์
และการมีจดุ ประสงค์ร่วมกัน ผู้นาแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้ างความรู้สึกเป็ นหนึ่งเดียวกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ผู้ตามจะเลียนแบบผู้นาและพฤติกรรมจากการสร้ างความมัน่ ใจในตนเอง ประสิทธิภาพ
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และความเคารพในตนเอง ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลตนเองในการบรรลุเป้าหมายและ
ปฏิบตั ภิ าระหน้ าที่ขององค์กร
2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่
ผู้นาจะประพฤติในทางที่จงู ใจให้ เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้ างแรงจูงใจภายใน การให้
ความหมายและท้ าทายในเรื่ องงานของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นวิญญาณของทีมให้ มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรื อร้ น โดยการสร้ างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นาจะทาให้ ผ้ ตู าม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้นาจะสร้ างและสื่อความหวังที่ผ้ นู าต้ องการอย่างชัดเจน ผู้นา
จะแสดงการอุทิศหรื อผูกพันต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมัน่ และแสดง
ให้ เห็นความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้นาจะช่วยให้ ผ้ ูตามมองข้ าม
ผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กร ผู้นาจะช่วยให้ ผ้ ตู ามมองข้ ามผลประโยชน์
ของตนเพื่อวิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์กรจะช่วยให้ ผ้ ตู ามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมาย
ระยะยาวและบ่อยครัง้ พบว่า การสร้ างแรงบันดาลใจนี ้ เกิดขึ ้นผ่านการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุ
คล และการกระตุ้นทางปั ญญา โดยการคานึงถึงความเป็ นปั กเจกบุคคล ทาให้ ผ้ ตู ามรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณ ค่าและกระตุ้นให้ พ วกเขาสามารถจัดการกับปั ญหาที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทาง
ปัญญาช่วยให้ ผ้ ตู ามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมสร้ างความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
3. การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่
ผู้น ามี การกระตุ้นผู้ตามให้ ตระหนักถึงปั ญ หาต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ ในหน่วยงาน ทาให้ ผ้ ูตามมี ความ
ต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ ปัญญาในหน่วยงาน เพื่อหาข้ อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้ เกิด
สิ่งใหม่และสร้ างสรรค์ โดยผู้นามีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์มี
การตังสมมติ
้
ฐานการเปลี่ยนกรอบ การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้ วยวิถีทาง
แบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและการหาคาตอบ
ของปั ญหา มีการให้ กาลังใจผู้ตามพยายามหาทางแก้ ปัญญาด้ วยวิธีใหม่ๆ ผู้นามีการกระตุ้นให้ ผ้ ู
ตามแสดงความคิดและเหตุผ ล และไม่วิจารณ์ ความคิดของผู้ตามแม้ ว่ามันจะแตกต่างไปจาก
ความคิดของผู้นา ผู้นาทาให้ ผ้ ตู ามรู้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่จะ
แก้ ปัญหาร่ วมกัน โดยผู้นาจะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ ตู ามว่าปั ญหาทุกอย่างต้ องมีวิธีแก้ ไข แม้ บาง
ปั ญ หาจะมี อุปสรรคมากมาย ผู้นาจะพิ สูจ น์ ว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จ ากความ
ร่วมมือร่วมใจการแก้ ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้ รับการกระตุ้นให้ ตงค
ั ้ าถามต่อคานิยม
ของตนเอง ความเชื่ อ และประเพณี การกระตุ้น ทางปั ญ ญาเป็ น ส่วนที่ ส าคัญ ของการพัฒ นา
ความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้ าใจ และแก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง
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4. การคานึงถึงความปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)
ผู้น าจะมี ค วามสัม พั น ธ์ เกี่ ย วข้ อ งกับ บุ ค คลในฐานะเป็ นผู้น าให้ การดูแ ลเอาใจใส่ ผ้ ู ตามเป็ น
รายบุคคล และทาให้ ผ้ ตู ามรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็ นโค้ ชและเป็ นที่ปรึกษาของผู้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้นาจะเอาใจใส่เป็ นพิเ ศษในความต้ องการของปั จเจกบุคคล
เพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่ วมงานให้
สูง ขึน้ นอกจากนี ผ้ ้ ูน าจะมี ก ารปฏิ บัติต่อผู้ต าม โดยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้ สิ่ง ใหม่ๆ สร้ าง
บรรยากาศของการให้ การสนับสนุนคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความจาเป็ นและ
ความต้ องการ
การประพฤติของผู้นาแสดงให้ เข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้ รับกาลังใจมากกว่า บางคนได้ รับอานาจการตัดสินใจด้ วยตัวเองมากกว่า
บางคนมีมาตรฐานที่เคร่ งครัดมากกว่า บางคนมีโครงสร้ างงานที่มากกว่า ผู้นามีการส่งเสริ มการ
สื่ อ สารสองทางและมี ก ารจัด การด้ ว ยการเดิ น ดูร อบๆ (Management by walking around) มี
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้ตามเป็ นการส่วนตัว ผู้นาสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคล
เป็ นบุคคลทัง้ หมด มากกว่าเป็ นพนักงานหรื อเป็ นเพี ยงปั จ จัยการผลิต ผู้นาจะมี การฟั งอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ มีการเอาใจเค้ าเอามาใส่ใจเรา ผู้นาจะมีการมอบหมายเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้ตาม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามได้ ใช้ ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถผู้นาจะดูแลผู้ตาม ว่าต้ องการคาแนะนาการสนับสนุนหรื อ ไม่ และ
ผู้นาจะช่วยให้ ผ้ ตู ามก้ าวหน้ าในการทางาน โดยผู้ตามจะไม่ทราบว่าตนเองถูกตรวจสอบ
แนวคิดภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์
อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล Ash and Persall (2007) อ้ างถึงใน GotoKnow (2010) กล่าว
ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาแบบสร้ างสรรค์ (Formative Leadership Theory) ได้ รับการพัฒนาโดย Ash
and Persall (2007) บนพื น้ ฐานความเชื่ อที่ ว่า ในองค์ ก รหนึ่งอาจมี ผ้ ูน าได้ ห ลายคน ซึ่ง แสดง
บทบาทการใช้ ภาวะผู้นาในลักษณะต่างๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้ นาจึงมิได้ จาเพาะเจาะจงแต่
ผู้บริ หารเท่านัน้ แต่หน้ าที่ของผู้บริ หาร คือการสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นช่องทางให้ พนักงาน
ได้ พฒ
ั นาตนเองเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้นาที่สร้ างสรรค์ (Productive leaders)
การเป็ นผู้นาแบบสร้ างสรรค์ (The formative leader) นันจ
้ าเป็ นจะต้ องอาศัยทักษะ
การเอื ้ออานวยความสะดวก (Facilitation skills) อยู่ในระดับสูง ทังนี
้ ้เพราะสาระที่เป็ นภารกิจหลัก
ของทฤษฎีนี ้ ได้ แก่ การทางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรี ยนรู้ แบบ
ที ม (Team learning) การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น แก้ ปั ญ หา (Collaborative problem solving) การ
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จิ น ตนาการสร้ างภาพของอนาคตที่ ค วรเป็ น (Imaging future possibilities) การพิ จ ารณ า
ตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (Examining shared beliefs) การใช้ คาถาม (Asking questions) การ
รวบรวมวิเคราะห์และแปลความข้ อมูล (Collecting analyzing and interpreting data) ตลอดจน
กระตุ้นให้ บคุ คลการทุกคนตังวงสนทนาอย่
้
างสร้ างสรรค์ ล้ วนจะทาให้ แสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะ
ผู้นาแบบสร้ างสรรค์ทงสิ
ั ้ ้น
โดยหลักการ 10 ประการของการเป็ นผู้นาแบบสร้ างสรรค์ซึ่งแสดงว่า ทฤษฎี ภ าวะ
ผู้นามี กระบวนการทัศน์ ใหม่ของการเป็ นผู้นาเชิ ง คุณ ภาพ (Quality leadership) นอกจากนี ย้ ัง
พบว่า มีหลักการ 7 ประการที่สามารถประยุกต์ใช้ กับพนักงานของโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี ้
1. การใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การที่ผ้ ูบริ หารของบริ ษัทมี การใช้
เทคโนโลยี ในการบริ หารจัดการในองค์ กรอย่างสร้ างสรรค์ มี ความรู้ เรื่ องเครื่ องมื อเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยสาหรับการจัดการในส่วนบริ หาร และมี ความกระตือรื อร้ น ตลอดจนมี ความสนใจและ
เปิ ดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีทศั นคติที่ดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่งเสริ ม ให้ องค์กรและบุคคลากรมี ความเข้ าใจพื น้ ฐานของระบบเทคโนโลยี เพื่ อนาไปใช้ ในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และตลอดจนสนับสนุนให้ องค์กรและบุคลากรใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทางาน และเพื่อให้ การทางานผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
2. การทางานเป็ นทีม หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารองค์กรใช้ กระบวนการการทางาน
เป็ นทีม บริ หารแบบเป็ นทีม แสดงออกด้ วยการรับฟั ง โดยทราบผลการปฏิบตั ิงานของทีมงาน โดย
ใช้ ดชั นีตวั บ่งชี ้ถึงผลสาเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับคุณค่าของบุคคลซึง่ กันและกัน
3. การเจรจาต่อรอง หมายถึง การที่ผ้ ูบริ หารใช้ กระบวนการสนทนา พูดคุยเพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาร่ วมกันในองค์กรเพื่ อให้ ประสบความสาเร็ จ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย
เจรจา มีวาทศิลป์ ในการสื่อสาร ผู้บริ หารมีทกั ษะในการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนอย่างมี
ชันเชิ
้ ง ใช้ แนวทางในการสร้ างแรงขับเคลื่อนและพลังใจให้ กบั พนักงานในองค์กร
4. การไว้ วางใจ หมายถึง การที่ ผ้ ูบริ ห ารสร้ างความเชื่ อถื อไว้ ใจกับสมาชิ กใน
องค์กร ด้ านการยึดการบริ หารสากล ได้ แก่ หลักคุณธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
ความยุติธรรม ความเป็ นกลาง ความกล้ าหาญ ความอดทน ความมีวินยั ความมุ่งมัน่ ซึ่งเป็ นหลัก
สาคัญในการบริ หาร เป็ นต้ นแบบที่ดี ยอมรับข้ อผิด พลาดของสมาชิกในองค์กร และให้ เกียรติผ้ อู ื่น
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เคารพและให้ การสนับสนุนผู้อื่น ไม่ว่าคนๆนัน้ จะมีตาแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่น
ได้ แสดงความคิดเห็น รับฟั งปัญหาและให้ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
5. การบริ หารเวลา หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารองค์กรมีกาหนดการปฏิบัติงาน การ
ดาเนินการเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย มีการกาหนดระยะเวลาแผนงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ของงาน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยมี ค วามต้ อ งการให้ ก ารท างานออกมาอย่ า งมี ร ะบบแบบแผนและใช้
ระยะเวลาน้ อยที่สุด มี การควบคุมกาหนดล าดับขัน้ ตอน ระยะเวลาแต่ละกระบวนการ ควบคุม
กิจกรรมในการตัดสินใจ มีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ กิจกรรมนัน้ มีผลงานออกมาอย่างมี
ประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การสื่อสาร หมายถึง การที่ผ้ บู ริ หารมีการติดต่อประสานสัมพันธ์กับบุคคลใน
องค์กรเพื่อให้ เกิดความร่วมมือ มีการชี ้แจงรายละเอียดให้ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องรับทราบ
อย่ างต่อ เนื่ อ ง ทัง้ เป็ น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ภายในองค์ ก รและภายนอกองค์ ก ร มี ก ารสนับ สนุน
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ปรับปรุงพัฒนาทักษะการสื่อสาร ส่งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อความสะดวก
แม่ น ย า และรวดเร็ ว ในการสื่ อ สาร ให้ สอดคล้ องกั บ ยุ ค สมัย แห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ จ ากั ด โดย
ประกอบด้ วยข้ อมูลข่าวสาร สาระที่มีความชัดเจนน่าเชื่อถือ สร้ างความเชื่อมัน่ และเข้ าใจในความ
ต้ องการของฝ่ ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานทางานออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญให้
ความสาคัญกับการสื่อสารแบบสองทางทังการรั
้
บสารและส่งสาร
7. การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผ้ ูบริ หารสร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับ
บุคลากร พนักงานภายในองค์กร ช่วยสร้ างความสัมพันธภาพที่ดีตอ่ บริ ษัท มีการใช้ การสื่อสารสอง
ทาง ให้ ความสาคัญ แก่พนักงาน ตลอดจนบุคลากรทัง้ องค์กรทังด้
้ านความร่ วมมือ การฝึ กอบรม
และให้ ความสนใจกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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ด้ านความสัมพันธ์กบั
✓
ผู้บงั คับบัญชา
ด้ านความสัมพันธ์กบั
✓
เพื่อนร่วมงาน
ด้ านสถานะอาชีพ
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ ✓ ✓
ด้ านนโยบาย และการ
บริหารงาน
ด้ านสภาพการทางาน
✓
ด้ านความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
ด้ านความมัน่ คงในงาน
ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา

✓
✓ ✓

✓ ✓
✓

ความถี่

Ginevicius and Vaitkunaite
(2006)ย์ (Mobley. 1982)
มอบเล่

อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (2007)

เฮอร์ ซเบิร์ก (1990)

Iqra Saeed et al. (2014)

ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
Xiangping Wu (2012)

ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)

ศศิ อ่วมเพ็ง (2558)

สุพรรษา พุม่ พวง (2559)
ลลิตา พลซื่อ (2558)

ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน

รัตนา แก้ วเกต (2559)

ตาราง 3 สังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร

✓

3

✓

✓

5

✓
✓

✓
✓
✓

1
6
3

✓
✓
✓
✓

2
1
1
1

สรุ ปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาในตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีมา
ปรับใช้ และประยุกต์กบั ปั จจัยในการศึกษางานวิจยั โดยขอเลือกศึกษาปั จจัยที่พบความถี่ตงแต่
ั้ 3
ความถี่ขึ ้นไป และขออ้ างอิงจาก อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล Ash and Persall (2007) ได้ สรุ ปถึง ปั จจัย
ด้ านภาวะผู้นาองค์กร ว่าเกี่ยวข้ องทฤษฎีภาวะผู้นาแบบสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นการแสดงบทบาทการใช้
ภาวะผู้นาในลักษณะต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นให้ บคุ คลากรทุกคนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นา
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แบบสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ขอเลือกปั จจัยภาวะผู้นาที่มาจากบทบาทของหัวหน้ างานชาวต่างชาติ
เพื่ อ ใช้ เป็ น แบบอย่าง ตลอดจนส่ง เสริ ม ให้ ก ารท างานของพนัก งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้
จานวน 3 ด้ านที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง
ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีม อ้ างอิงจาก ลลิตา พลซื่อ (2558); ณิ ชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)) เพื่ อ
ศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม การบริ หารแบบเป็ นทีม แสดงออกด้ วยการรับฟั ง โดยทราบผล
การปฏิบตั งิ านของทีมงาน การยอมรับคุณค่าของบุคคลซึง่ กันและกัน ด้ านการไว้ วางใจ อ้ างอิงจาก
ลลิตา พลซื่อ (2558); ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557) เพื่อศึกษาความเชื่อถือไว้ ใจกับสมาชิกในองค์กร
ด้ านการยึดการบริ หารสากล ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ แสดงความคิดเห็น รับฟั งปั ญหา
และให้ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และด้ านการบริ หารเวลา อ้ างอิงจาก ลลิตา พลซื่อ
(2558); ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการที่หวั หน้ างานชาวต่างชาติ มีกาหนดการ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนินการเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย มีการกาหนดระยะเวลาแผนงาน ควบคุม
กาหนดลาดับขัน้ ตอน ระยะเวลาแต่ละกระบวนการอย่างรอบคอบเพื่ อให้ กิจกรรมนัน้ มี ผลงาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ การทางานแม่นยาและใช้ เวลาน้ อยลง
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
ความหมาย
วัน ทนา กอวัฒ นสกุล (2539) กล่า วถึ ง วัฒ นธรรมองค์ ก ร ว่า เป็ น เรื่ อ งของความเชื่ อ
ทัศนคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกัน และส่งผลออกมาเป็ นรูปแบบของพฤติกรรมของ
คนในองค์กร
ฮอฟสเตด Hofstede (2010) ได้ ให้ ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นความรู้สึกนึกคิด
ของสมาชิ กขององค์ก ร ที่ ใช้ เป็ น ตัวกาหนดความแตกต่างของสมาชิ ก ในแต่ล ะองค์ ก ร รวมถึ ง
ค่านิยม ซึง่ เป็ นแกนส าคัญของวัฒนธรรมในทุกระดับ
สุน ทร วงศ์ ไ วศยวรรณ (2540) กล่ า วว่า วัฒ นธรรมองค์ ก าร หมายถึ ง สิ่ ง ต่างๆ อัน
ประกอบไปด้ วยสิ่งประดิษฐ์ แบบแผนการกระทา บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความ
เข้ า ใจ และข้ อ สมมุติ พื น้ ฐานของคนจ านวนหนึ่ ง หรื อ ส่ว นใหญ่ ภ ายในองค์ ก าร โดยลัก ษณะ
วัฒนธรรมองค์กรมีดงั นี ้
1. ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่ วมของกลุ่มคนที่ยอมรับและนาไปปฏิ บตั ิจน
สามารถคาดคะเนการกระทาของคนในองค์กรได้
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2. เป็ นสิ่งที่ต้องใช้ เวลาในการสั่งสม ผ่านเวลาแห่งการทดสอบและพิสูจน์จนเป็ น ที่
ยอมรับร่วมกันแล้ วว่าสามารถช่วยแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการขององค์กรได้
3. เป็ นสิ่ งที่ สมาชิกขององค์กรเรี ยนรู้ จากการติดต่อสัมพันธ์ กับบุคคลอื่ นๆ (Social
Interaction) วัฒ นธรรมองค์กรเป็ นสิ่งที่สมาชิกค่อย ๆ เรี ยนรู้ ทีละเล็กทีละน้ อย จากการร่ วมเป็ น
สมาชิกขององค์กรนัน้ ๆ กล่าวคือ เป็ นการเรี ยนรู้และถ่ายทอดทางสังคม
4. สิ่งที่สมาชิกในองค์กร ไม่ค่อยได้ ตระหนักถึง นันคื
้ อ สิ่งที่คิดหรื อกระทากลายเป็ น
สามัญสานึกที่สมาชิกองค์กรกระทาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้ คิดถึงการมีอยู่ของธรรมเนียมบรรทัด
ฐานของวัฒนธรรม
5. การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์กรพึ่งพาการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ใช้
แทนหรื อสื่อแทนความถึงอีกสิ่งหนึง่
6. สิ่งที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ ตามสภาวะแวดล้ อมหรื อสถานการณ์ ที่
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
เชอร์ เมอร์ ฮอร์ น Schermerhorn et al (1991) ได้ นิยามความหมายวัฒนธรรมองค์กรว่า
เป็ นระบบความเชื่อ (Beliefs) และค่านิยมร่ วม (Values) ที่มีการพัฒนาขึ ้นมาภายในองค์กรและ
ชี ้นาพฤติกรรมของสมาชิก
ราแวสซี และชูล ทซ์ Ravasi and Schultz (2006) ให้ ความหมายวัฒ นธรรมองค์กร ว่า
หมายถึง สมมติฐานทางจิตที่ใช้ ร่วมกัน และการกระทาในองค์กร ด้ วยการกาหนดลักษณะในการท
ทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ แม้ ว่าองค์กร อาจจะมี วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ของ
ตัวเอง ทังนี
้ ้ในองค์กรอาจจะมีวฒ
ั นธรรมที่หลายหลาย ทาให้ มีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นได้ ซึ่งอาจจะมี
ผลมาจากความแตกต่างของทีมผู้บริหารขององค์กร ทาให้ เกิดแง่มมุ ทังเชิ
้ งลบและเชิงบวก
เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2559) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากค่านิยม ความเชื่อของ
สมาชิกในองค์กรเกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ การทางาน และภารกิจต่าง ๆ ที่ กระทาในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากหลาย ๆ องค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นมา เช่น สัญลักษณ์ ประวัติความเป็ นมา
อันยาวนานและสภาพที่ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั สิ่งเหล่านี ้ทาให้ เกิดพัฒนาการของวัฒนธรรมองค์กร
รอบบิน Robbins (2013) ได้ ให้ คานิยามของวัฒ นธรรมองค์กรว่า เป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่
บุค คลในองค์ ก รปฏิ บัติเหมื อ นๆกัน เป็ น เอกลัก ษณ์ เฉพาะองค์ ก รนั น้ ๆ เกิ ด จากการเชื่ อ มโยง
ผสมผสานกันระหว่างเจตคติของบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ และการกระทาของบุคคลในองค์กร
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยี สภาวะของกลุ่มความสาเร็ จขององค์กรจนเป็ นที่
ยอมรับของบุคคลในองค์กร มีลกั ษณะดังนี ้
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1. เกิดจากปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของบุคคลในองค์กร เป็ นระบบสังคมที่แน่นอน
2. เป็ นมรดกขององค์กร ที่ถูกถ่ายทอดรุ่ นต่อรุ่ น บุคคลที่ อยู่ในสังคมใดก็จะเรี ยนรู้
วัฒนธรรมของสังคมนัน้ เป็ นการสร้ างความเจริญให้ แก่วฒ
ั นธรรมและสังคมมนุษย์ให้ อยูใ่ นระดับที่
สูงขึ ้น
3. เป็ นที่ รวบรวมของความคิด ความเชื่อ เจตคติ ตลอดจนค่านิยมขององค์กรเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของบุคคลในองค์กร
4. เป็ นสิ่งที่คนในองค์กรคิดว่ามีคณ
ุ ค่าที่สงู สาหรับองค์กร เป็ นสินทรัพย์ขององค์กรที่
มองไม่เห็นแต่สมั ผัสได้
5. เป็ นสิ่งที่เหมือนกระจกเงาสะท้ อนให้ เห็นบุคลิกภาพขององค์กร และบุคลิกภาพ
ของบุคลากรในองค์กรระดับมหาภาค
สรุปได้ วา่ วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของคนในองค์กร
ที่เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบแผนในการทางาน ความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถ
ใช้ อธิบายลักษณะต่าง ๆ ในองค์กรได้ เป็ นอย่างดี โดยวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่งที่ต้องใช้ เวลาในการ
เรี ยนรู้และใช้ เวลาในการถ่ายทอดต่อ
หน้ าที่ของวัฒนธรรมองค์ กร
ปี เตอร์ และวอเตอร์ แมน Peter & Waterman Jr. (1982) ชี ้ว่าบริ ษัทที่ประสบความสาเร็ จ
ทุกแห่งเขาได้ ศึกษาและกาหนดเป้าหมายแนวทางไว้ อย่างไร และบริ ษัทเหล่านี ้มีค่านิยมอย่างไร
โดยผลจากการศึก ษา ผู้จัด การจ านวน 5,000 คน พบว่า หน่ วยงานทุก ประเภท พนัก งานทุก
ระดับชัน้ มีคา่ นิยมใดร่วมกันบ้ าง และพบว่ามีคา่ นิยมที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน ดังนี ้
1. ความรู้สกึ ถึงความสาเร็จของบุคคล
2. ความผูกพันกับองค์กร
3. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ในเรื่ องการที่จะได้ ใจผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
4. พฤติกรรมที่มีศีลธรรม มีความถูกต้ อง
5. ผลงานตกต่า ความเครี ยด และความกังวลของตนเอง
6. การทางานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
7. การปฏิบตั ทิ ี่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้นขององค์กร
กริ ช สืบสนธิ์ (2538) กล่าวถึงหน้ าที่ของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งประกอบไปด้ วยหน้ าที่อย่าง
น้ อย 3 ประการ ได้ แก่
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1. เป็ นเกณฑ์ในการสร้ างกฎและระเบียบ ข้ อบังคับของวัฒนธรรมที่ช่วยให้ สมาชิกมี
กฎทางสังคมในการตีความ หรื อแสดงพฤติกรรมในการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ อง
2. เป็ นสิ่งที่กระตุ้น วัฒนธรรมจะช่วยให้ สมาชิกมีความศรัทธา เป็ นเสมือนแรงจูงใจ
ให้ แต่ละคนปรับลักษณะเฉพาะของตนให้ มีบทบาท ค่านิยมที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กร
3. เป็ นเครื่ องผนึกกาลัง วัฒ นธรรมช่วยให้ สมาชิกผสมผสานติดต่อสมาคมกันและ
ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์ กร
จากการศึกษาของคีย์ตนั Keyton (2005) อ้ างถึงใน ฐิ ติรัตน์ นุ่มน้ อย (2554) ได้ สรุ ป
ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ไว้ 5 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 องค์กรเป็ นสิ่งที่ประกอบขึ ้นจากสมาชิกในองค์กรสมาชิกทุกคนมี
ส่วนร่ วมทางสัญ ลักษณ์ และทางสังคม ผ่านการมีปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างกันโดยใช้ การสื่ อสารใน
องค์กร โดยสร้ างระบบสัญลักษณ์ขึ ้นมาเพื่อสื่อสารระหว่างกัน ภาษาเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งที่สมาชิก
ในองค์กรสร้ างขึ ้นมาสื่อสารเฉพาะกลุ่มของตนเอง เพื่อก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน และมี
เรื่ องราวเป็ นของตนเอง หรื อแม้ แต่มายาคติที่เกิดขึ ้น สิ่งที่เชื่อกันมาและส่งผ่านกันต่อไปในองค์กร
จนกลายเป็ นวัฒ นธรรมองค์กรที่ถูกส่งต่อเป็ นมรดกจากรุ่ นสู่รุ่น ทัง้ นี ้ องค์กรก็คือชุมชนประเภท
หนึ่งเหมือนกัน วัฒ นธรรมจึงเป็ นส่วนผสมที่ได้ รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กรและสร้ างชุด
ความหมายร่วมกันระหว่างสมาชิกรุ่นเก่ากับสมาชิกรุ่นใหม่
ลักษณะที่ 2 วัฒนธรรมองค์มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ วัฒนธรรมองค์กรเกิดจาก
จากการผสมผสานระหว่าง วัจนภาษา และอวัจนภาษา ที่มีการสื่อสารทังเป็
้ นผู้สง่ สารและเป็ นผู้รับ
สาร วัฒ นธรรมองค์กรเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อสมาชิกในองค์กรมี การเข้ าและออกจาก
องค์กร วัฒนธรรมองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงรวมถึง ค่านิยม สมาชิกในองค์กรต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนตาม
เช่นกัน อิท ธิ พ ลทางวัฒ นธรรมมี ผลต่อสมาชิ กในองค์กร ตัง้ แต่เข้ ามาทางานในองค์กร รวมทั ง้
ค่านิยมทางสังคมเช่น แนวคิดการ อนุรักษ์ นิยม วิถีเพศสภาพ และชนกลุ่ม น้ อยในองค์กร อายุ
ทัศนคติในการทางานเป็ นต้ น แนวคิดในสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นกระบวนการของการบริ หารจัดการ
ขององค์กร
ลักษณะที่ 3 ค่านิยมและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันกัน ค่านิยมและความ
เชื่อในองค์กรมีทงที
ั ้ ่ขดั แย้ งกันและส่งเสริ มกัน จากการที่สมาชิกในองค์กรอยู่แบบเป็ นเครื อข่าย มี
การประสานงานการปฏิบตั ิงานร่วมกัน สร้ างความสัมพันธ์ตามหน้ าที่ มีการแบ่งปั นข้ อมูล ข่าวสาร
ซึ่ง ทาให้ เกิดระบบ ค่านิยมและ ความเชื่อที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี ้มีส่วนทาให้ เกิดวัฒนธรรมรอง
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มากมายในองค์กร ทังนี
้ ้ค่านิยมและความเชื่อของสมาชิกในองค์กรที่ขดั แย้ งกันมีเหตุผล 2 เหตุผล
คือ ความหลากหลายของสมาชิกในองค์กรและภาษาที่ใช้ ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
ลักษณะที่ 4 วัฒ นธรรมองค์กรเป็ นเรื่ องของอารมณ์ วฒ
ั นธรรมองค์กรเกี่ยวข้ อง
กับระดับอารมณ์และความรู้สึกของสมาชิกในองค์กรซึ่งมีทงบวกและลบ
ั้
สมาชิกในองค์กรมัก ใช้
อารมณ์ ในสถานการณ์ ใน องค์กรและอารมณ์ จึงมีอิทธิพลกับการสร้ างความหมายในองค์กร ซึ่ง
ส่ง ผลวัฒ นธรรมองค์กรจึง ไม่มี ความเป็ นกลาง ความฟุ่ มเฟื อยทางอารมณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในองค์กร
บางครัง้ ทาให้ สมาชิกในองค์กรเกิดความเครี ยดทางอารมณ์
ลักษณะที่ 5 วัฒ นธรรมองค์กร เป็ นทัง้ เบือ้ งหน้ าและเบือ้ งหลัง เบือ้ งหน้ าของ
วัฒ นธรรมองค์กร คือ สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ กับเหตุการณ์ ปัจจุบนั ของตนเอง ในขณะที่
เบื ้องหลังของวัฒนธรรมองค์กร คือ ประวัติและที่มาขององค์กร ดังนันเมื
้ ่อเบื ้องหน้ าและเบื ้องหลัง
ของวัฒ นธรรมองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันจะมีส่วนทัง้ ที่ไปขัดขวางและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กร ดังนันวั
้ ฒนธรรมองค์กร จึงเป็ นการจัดระเบียบในองค์กร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้
ตัง้ ไว้ โดยผ่ า นกระบวนการสื่ อ สาร ทัง้ สัญ ลัก ษณ์ ภาษา และการตี ค วามหมายร่ วมกัน เพื่ อ
ผสมผสานระหว่างเรื่ องราวในอดีตกับข้ อเท็จจริ งใน ทังนี
้ ้ วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ อยูใ่ นตัวคน แต่อยู่
ที่การสื่อสาร ระหว่างตัวบุคคลว่าใช้ ภาษาอย่างไร ตีความ หมายกัน อย่างไร ดังนันจึ
้ งต้ องสังเกต
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการสื่อสาร
แนวคิดและทฤษฎีของวัฒนธรรมองค์ กร
Denison (1990). อ้ างถึงใน โยษิตา กฤตพรพินิต (2557) ได้ นาเสนอว่าวัฒนธรรมองค์กร
ที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในทางธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ ประกอบไปด้ วย
1. วัฒ นธรรมการมีส่วนร่ วม (Involvement culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่องค์การมีการ
กระจายอานาจในการตัดสินใจให้ กบั พนักงาน ส่งเสริ มให้ พนักงานมีการบริ หารจัดการด้ วยตนเอง
และสร้ างความรู้ สึกเป็ น เจ้ าขององค์ ก ร และมี ความผูก พัน ต่อองค์กรให้ กับ พนักงานรวมทัง้ ให้
อานาจในการตัดสินใจในการทางาน ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ ามามีส่วนเกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมของ
องค์กรและตลอดจนการร่วมกันทางานเป็ นทีม
2. วัฒ นธรรมเน้ นความเป็ นเอกภาพ (Consistency culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่ มี
ค่านิยมที่ชดั เจน และคงเส้ นคงวาในการให้ สมาชิก ในองค์กรยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่ง
จะน าไปสู่ค วามรู้ สึกที่ เป็ น อัน หนึ่งอัน เดียวกัน เกิ ดความสามัคคี และร่ วมกัน ทางานเพื่ อบรรลุ
เป้าหมาย
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3. วัฒ นธรรมเน้ นการปรั บ ตัว (Adaptability culture) เป็ นวั ฒ นธรรมที่ มี วิ ธี ก าร
ทางานที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ พนักงานสามารถ
ปรับปรุงวิธีการทางานได้ อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและการให้ รางวัลแก่ผ้ ทู ี่สร้ างนวัตกรรมและ
กล้ าเสี่ยงในการนาวิธีการทางานใหม่ๆ มาใช้
4. วัฒ นธรรมเน้ นพันธกิ จ (Mission culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่ องค์กรมี การกาหนด
เป้า หมายขององค์ กรไว้ อ ย่างชัด เจน และสมาชิ ก ในองค์ ก รมี การตกลงร่ ว มกัน ในการก าหนด
เป้าหมาย มีการยอมรับ รับรู้ และเข้ าใจต่อเป้าหมายร่วมกัน ทังเป้
้ าหมายระยะสัน้ และเป้าหมาย
ระยะยาว
ทัง้ นี ้ โรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยองกาหนดวิสัยทัศน์ ในการ
ประกอบธุรกิจ ในการเป็ นบริ ษัทระดับโลกและเป็ นสัญลักษณ์ของธุรกิจสิ่งทอ ตลอดจนได้ กาหนด
พัน ธกิ จ แผนในการดาเนิน การประจาปี ซึ่งให้ ความส าคัญ ในเรื่ อง ความรับ ผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพราะบริ ษัทไม่ได้ มองแค่ผลกาไรจากการประกอบการ
แต่ ยัง ให้ ค วามส าคัญ ในด้ า นการดูแ ลใส่ ใจต่อ สัง คม การมอบความสุข คื น สู่สัง คม รวมไปถึ ง
สภาพแวดล้ อมโดยรอบ ต้ องได้ รับประโยชน์สงู สุด
Daft (2004) กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรว่ามีหน้ าที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. บูรณาการภายในองค์กร หมายความว่า การประสานเชื่อมโยงสมาชิกองค์กรเข้ า
ด้ วยกัน ให้ ร้ ูวา่ จะติดต่อสัมพันธ์และทางานร่วมกันกับผู้อื่นในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลได้ อย่างไร
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นเสมือนแนวทางชี ้แนะความสัมพันธ์ของการทางานในแต่ละวัน และช่วยให้
เห็นว่าผู้คนมีการติดต่อสื่อสารภายในองค์ กรอย่างไรพฤติกรรมใดที่ยอมรับและพฤติกรรมที่ไม่เป็ น
ที่ยอมรับ
2. ช่วยองค์กรในการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมภายนอก หมายความว่า ทา
อย่ า งไรองค์ ก รจึ ง จะบรรลุเป้ า หมายและจัด การกั บ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ ก รได้ โดย
วัฒนธรรมจะช่วยชี ้แนะกิจกรรมประจาวันของผู้ปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมายที่ชดั เจน และช่วยให้
องค์กรสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่า งรวดเร็ว นอกจากนี ้ยังมีบทบาทสาคัญที่
ช่วยให้ องค์กรมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดีขึ ้น
ลักษณะหน้ าที่ที่สาคัญมี 2 ระดับ คือ ระดับที่อยู่บนพื ้นผิวและระดับที่ไม่ปรากฏ
ให้ เห็น ดังนี ้
1. ระดับที่อยู่บนพื ้นผิว ได้ แก่ สิ่งประดิษฐ์ ที่มองเห็นและพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได้ ซึ่งแนวทางประพฤติปฏิ บัติ สัญ ลักษณ์ เรื่ องราว และพิ ธีการต่าง ๆ ที่ สมาชิ กองค์กร
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ร่วมกันยึดถือ โดยองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ จะสะท้ อนค่านิยมลึกๆที่อยูใ่ นจิตใจของ
สมาชิกองค์กร
2. ระดับที่ไม่ปรากฏให้ เห็น ได้ แก่ ค่านิยมที่อยู่ภายในจิตใจ ข้ อสมมติ ความ
เชื่อและกระบวนการความคิด ซึง่ ถือว่าเป็ นวัฒนธรรมที่แท้ จริง
นอกจากนัน้ Daft (2004) ยัง เสนอแนวความคิ ด ของการแบ่ง วัฒ นธรรม
องค์กรออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมแบบการปรับตัว (Adaptability) วัฒนธรรมรูปแบบนี ้มุ่งเน้ น
สภาวะแวดล้ อมที่เป็ นภายนอก ซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า โดยมี ก ารส่งเสริ ม ค่านิ ยมองค์ กร บรรทัดฐาน และความเชื่ อเพื่ อสนับ สนุน
ศักยภาพขององค์กร องค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมแบบนี ้มักจะมีความสนใจในการสร้ างการเปลี่ยนแปลง
และมีการให้ รางวัลสาหรับนวัตกรรมใหม่ ความคิดใหม่ๆ และความท้ าทาย
2. วัฒ นธรรมแบบพันธกิ จ (Mission Culture) วัฒ นธรรมองค์กรแบบนี ้
ตระหนักถึงการให้ บริ การลูกค้ าเฉพาะที่อยู่ภ ายนอกองค์กร แต่จะไม่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ลักษณะขององค์กรแบบนี ้คือ มุ่งเน้ นการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนของจุดประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร
3. วัฒ นธรรมแบบครอบครัว (Clan Culture) วัฒ นธรรมแบบนี ม้ ุ่ง เน้ น
ความเกี่ยวข้ องและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรในแง่ของด้ านความรับผิดชอบและความ
เป็ นเจ้ า ของ โดยสมาชิ ก ในองค์ ก รมี ก ารผู ก มัด ตนเองไว้ กั บ องค์ ก รที่ สู ง ค่ า นิ ย มส าคัญ ของ
วัฒ นธรรมแบบนี ้คือ ความเอาใจใส่ของสมาชิกในองค์กร สมาชิกจะมีทุ กอย่างที่ต้องการ ตราบ
เท่าที่สมาชิกยังมีผลผลิตให้ กบั องค์กร
4. วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) วัฒนธรรมรู ปแบบนี ้
มุ่งเน้ นที่การดาเนินงานภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีเสถี ยรภาพ องค์กรประเภทนี ้จะมีวฒ
ั นธรรมที่
สนับสนุนวิธีการในการทาธุรกิจ มีการสร้ างสัญ ลักษณ์ วีร บุรุษ พิธีการที่สนับสนุนความร่ วมมื อ
และประเพณี รวมทังมี
้ การจัดทานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเป็ นหนทางสู่ความสาเร็ จ ผู้ที่อยู่
ในองค์กรประเภทนี ้มักอยู่ในระดับล่างๆ แต่จะมีเสถียรภาพ มีระเบียบปฏิบตั ิ และมีความร่ วมมือ
สูงในหมูส่ มาชิก
นอกจากนี ้ ยังพบว่า Ginevicius & Vaitkunaite (2006) อ้ างถึงใน โยษิ ตา กฤตพรพินิต
(2557) ได้ รวบรวมลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร จากการศึกษางานวิจยั จานวน 53 งานวิจยั แล้ ว
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นามาจัดหมวดหมวดหมู่ แล้ วจาแนกเป็ นวัฒนธรรมองค์กรได้ 25 มิติหรื อลักษณะ โดยเรี ยงลาดับ
จากวัฒนธรรมที่มีงานวิจยั กล่าวถึงมากที่สดุ ไปยังที่ถกู กล่าวถึงน้ อยที่สดุ ได้ แก่
1. การสื่อสาร (Communication)
2. รูปแบบการจัดการ (Management Style) เช่น รูปแบบการจัดการ ภาวะผู้นา การ
สนับสนุน การมีสว่ นร่วม
3. ระบบการให้ รางวัลและการจูงใจ (Reward and Incentive System) เช่น รู ปแบบ
การจั ด การระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนการให้ รางวัล และการลงโทษ หลั ก เกณฑการจ่ า ย
ค่าตอบแทน เป็ นต้ น
4. การตัดสินใจ (Decision Making)
5. กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมาย (Strategy and Goals) ได้ แ ก่ เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ และ
แผนการดาเนินงานระยะยาว
6. การร่วมมือ (Cooperation / Collaboration) เช่น ความร่วมมือกัน การทางานเป็ น
ทีม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. การประสานงานและการบูรณาการ (Cooperation and Integration) เช่น ความ
ยึดเหนี่ยวของกลุ่ม (Cohesion of Groups) ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างลาดับ
ชัน้ การบังคับบัญชากลุม่ ย่อย
8. การสร้ างนวัตกรรม (Innovation) เช่น นวัตกรรม สร้ างการเปลี่ยนแปลง กล้ าเสี่ยง
9. การปรั บ ตัว (Adaptation) เช่น การปรั บ ตัว การจัด การการเปลี่ ย นแปลง การ
ตอบสนองต่อตลาด
10. การเรี ยนรู้ (Learning) เช่น การเรี ยนรู้ และการฝึ กอบรม ทักษะหรื อสมรรถนะ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาอาชีพ การจัดการความรู้ การพัฒนาผู้บริหาร
11. กฎระเบียบ ค่า นิยม และบรรทัดฐาน เช่น กฎระเบียบ ค่านิยม มาตรฐานของ
กลุม่ เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น
12. โครงสร้ างองค์กร เช่น จานวนระดับชันผู
้ ้ บริหาร การบังคับบัญชา
13. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility: CSR) หรื อ
พฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อมภายนอก (Behavior with Subjects of External
Environment) เช่น มีพ ฤติกรรมสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายนอก นโยบายการตอบสนอง
สภาพแวดล้ อม การใส่ใจต่อลูกค้ า
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14. บรรยากาศในองค์กร (Climate) เช่น บรรยากาศ สภาพแวดล้ อมในการทางาน
อากาศ แสงแดด เป็ นต้ น
15. กลไกการควบคุม (Mechanism of Control) เช่น กลไกการควบคุม การจัดการ
การควบคุม
16. การมีสว่ นร่วม (Involvement) เช่น มีสว่ นร่วม การเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
17. การถ่ า ยทอด ข้ อมู ล ข่ า วสาร (Transmission of Information) เช่ น ระบบ
สารสนเทศ กระบวนการถ่ายทอดความรู้
18. การใส่ ใจต่ อ พนัก งาน (Concern for Employee) เช่ น ใส่ใจต่อ พนัก งาน การ
สนับสนุนของผู้บริหาร การจัดการคุณภาพชีวิตการทางาน
19. ข้ อตกลงร่วมกัน (Agreement) เช่น ข้ อตกลงร่วมกัน การจัดการกับความขัดแย้ ง
ภายในองค์กร
20. ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน (Degree of Employee Responsibility
and Freedom) เช่น ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน ความรับผิดชอบ ระดับความมีอิสระ
ของผู้บริหาร
21. การให้ อานาจ (Empowerment) ประกอบด้ วย การมอบหมายงาน การให้ อานาจ
22. ระบบการคัด เลื อ กพนัก งาน (System of Selection of Employee) เช่น ระบบ
การคัดเลือก กระบวนการร่วมกลุม่ นโยบายการบริหารบุคคล
23. วิสยั ทัศน์ (Vision)
24. พันธกิจ (Mission)
25. นโยบายขององค์กร (Policy)
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ด้ านการปรับตัว
ด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคม

✓
✓

ความถี่

(2006) มอบเล่ย์ (Mobley. 1982)

Ginevicius; & Vaitkunaite

อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (2007)

เฮอร์ ซเบิร์ก (1990)

Iqra Saeed et al. (2014)

ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
Xiangping Wu (2012)

ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)

ศศิ อ่วมเพ็ง (2558)

สุพรรษา พุม่ พวง (2559)
ลลิตา พลซื่อ (2558)

ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร

รัตนา แก้ วเกต (2559)

ตาราง 4 สังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร

✓2
✓2

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์ กร
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาในตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีมา
ปรับใช้ และประยุกต์กับปั จจัยในการศึกษางานวิจยั และขออ้ างอิงจาก Ginevicius & Vaitkunaite
(2006) อ้ างถึงใน โยษิ ตา กฤตพรพินิต (2557) เป็ นการรวบรวมลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ง
ผู้วิจัยสรุ ปว่าเป็ น ค่านิยม ความเชื่ อ ความรู้ สึกนึกคิดของคนในองค์กรที่ เป็ นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบแผนในการทางาน ความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถใช้ อธิบายลักษณะต่าง ๆ
ในบริ ษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) ได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ขอเลือกวัฒนธรรมองค์กรที่
ผู้วิจยั สนใจเนื่องจากสามารถนามาปรับใช้ กบั วัฒนธรรมในองค์กรได้ และเป็ นแนวคิดที่มีงานวิจยั
อื่นกล่าวถึง ตามแนวคิดของ Ginevicius & Vaitkunaite (2006) อ้ างถึงใน โยษิ ตา กฤตพรพินิต
(2557) 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการปรับ ตัว (Adaptation) อ้ างอิงมาจาก ลลิ ตา พลซื่ อ (2558) เพื่ อ
ศึกษาการปรับตัว การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อตลาดของบุคลากรในองค์กร และ
ด้ านความรั บ ผิ ด ชอบและอิ ส ระของพนั ก งาน (Degree of Employee Responsibility and
Freedom) อ้ างอิงมาจาก ลลิตา พลซื่อ (2558) เช่น ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน ความ
รับผิดชอบ ระดับความมีอิสระของผู้บริหาร
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ความหมายของการลาออก
พิกเกอร์ และเมเยอร์ Pigors & Myers (1973) ได้ ให้ ความหมายการลาออก ว่าหมายถึง
การเคลื่อนไหวหรื อเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในการเข้ าและออกจากองค์กร โดยครอบคลุมการเข้ า
ทางาน และการออกจากงาน
ไพร์ ซ Price (1997) ให้ ความหมายของคาว่าลาออก ว่าเป็ น ระดับของการเคลื่ อนไหว
โดยเน้ นถึงการเคลื่อนไหวของบุคคลข้ ามขอบเขตการเป็ นสมาชิกขององค์กร ซึ่งเน้ นการลาออกว่ามี
ลักษณะเป็ น พลวัตร (Dynamic) โดยเป็ น การที่ บุคคลได้ เคลื่ อนย้ ายจากความเป็ นสมาชิ กของ
ระบบสังคมหนึง่ ๆ ไป
เซย์ เลส และสเตราส์ Sayles and Strauss (1981) ให้ ค วามหมายถึ ง การสิ น้ สุด การ
ว่าจ้ างพนักงาน และการจ้ างพนักงานใหม่เข้ ามาทางาน หรื อการเข้ าทางานหรื อออกจากงานของ
บุคลากรในองค์กร สาหรับการเข้ าทางานมีความหมายหมุนเวียนทางานที่เกิดขึ ้นโดยที่พนักงาน
สมัครใจ (Voluntary) และไม่สมัครใจ (Involuntary) ทังโดยหลี
้
กเลี่ยงได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
ลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจมักเกิดจากนายจ้ าง การออกจากงานโดยหลีกเลี่ยงได้ มกั เกิดในรูป
ที่นายจ้ างควบคุมเรื่ องของ เงินเดือน ค่าจ้ าง ผลประโยชน์ตอบแทน ชัว่ โมงการทางาน และสภาพ
การทางานที่เข้ มงวดเกินไป สาหรับการออกจากงานโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้ แก่ ความเจ็บป่ วย การ
เกษียณอายุงาน การตาย และการตังครรภ์
้
เป็ นต้ น
มอบเล่ย์ Mobley (1982) อ้ างถึ ง ใน ปกรณ์ ลิ ม้ โยธิ น (2555) ให้ ค วามหมายของการ
ลาออกว่าหมายถึง การที่พนักงานสิ ้นสภาพในความเป็ นสมาชิกขององค์กรด้ วยความสมัครใจ เป็ น
ผู้ซงึ่ ได้ รับค่าตอบแทนจากองค์กร ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการโยกย้ ายหรื อหมุนเวียนที่เกิดขึ ้นภายในองค์
มาวเดย์ Mowday (1982) อ้ างถึงใน สุธิดา คิวานนท์ (2555) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า
ลาออกจากองค์กรไว้ ว่า หมายถึง การที่พนักงานจบหรื อหยุดความเป็ นสมาชิกในองค์กรด้ วยความ
สมัครใจ
เสตรี ย์ และพอตเตอร์ Steers & Porter (1991) อ้ างถึงใน สุธิดา คิวานนท์ (2555) ได้ ให้
ความหมายของการลาออกจากองค์กรไว้ ว่า เป็ นความพร้ อมที่จะกระทาพฤติกรรมการเปลี่ยนงาน
หรื อลาออกจากงานในอนาคต
อาร์ โนลด์และเฟลด์แมน Arnold & Feldman (1986) อ้ างถึงใน ปกรณ์ ลิ ้มโยธิน (2555)
ให้ ความหมายว่า เป็ นความตัง้ ใจที่ จ ะลาออกจากงาน (Intention to Quit) และความตัง้ ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนงานใหม่ (Intention to Search Alternatives)
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สรุ ป ความหมายของการลาออกได้ ว่ า การลาออกจากงานของบุ ค ลากร คื อ การ
เคลื่อนไหวของการเป็ นสมาชิกขององค์กร ซึ่ง เป็ นการที่บคุ คลได้ เคลื่อนย้ ายจากความเป็ นสมาชิก
ของระบบสังคมหนึ่งๆ การที่พนักงานสิน้ สุ ดการเป็ นสมาชิกขององค์กรด้ วยความสมัครใจ และ
สาหรับแนวโน้ ม การลาออกจากงาน สามารถสรุ ปได้ ว่าเป็ น ความคิดความรู้ สึกของพนักงานที่
ต้ องการลาออกจากการเป็ นสมาชิกขององค์กรนี ้ในอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้ ลาออกจริง เพียงแต่
มีความคิดที่จะลาออกอันเกิดจากปัจจัยทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับงาน และไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับงาน
สาเหตุของการลาออก
พอตเตอร์ แ ละคณะ Porter, Lawler, and Hackman (1975)กล่า วถึ ง การลาออกของ
บุคลากร (Employee Turnover) เป็ น 4 ลักษณะ คือ
1. บุคคลคิดลาออกเองโดยตัดสินใจว่าจะลาออกจากองค์กร แม้ ว่าการตัดสินใจนัน้
จะถูกกาหนดด้ วยตนเอง หรื อเงื่อนไขขององค์กรก็ตาม
2. บุคคลที่ออกจากงานโดยไม่ ได้ สมัครใจ แต่มีเงื่อนไขที่ต้องออกจากงานเช่น การ
เจ็บป่ วยของสมาชิกในครอบครัวทาให้ ต้องออกจากงาน แม้ ว่าบุคคลนันต้
้ องการจะอยู่ทางานต่อ
และองค์กรก็ยงั ต้ องการให้ อยูต่ อ่ ก็ตาม
3. องค์กรเป็ นผู้กาหนดให้ บุคคลออกจากงานโดยไม่สมัครใจ เช่น องค์การประสบ
ปัญหาด้ านเศรษฐกิจหรื อต้ องการลดจานวนพนักงาน
4. องค์กรเป็ นผู้กาหนดให้ บคุ คลนันออกจากงานโดยความสมั
้
ครใจ โดยการตัดสินใจ
เนื่องจากพบว่าบุคคลนันขาดคุ
้
ณสมบัติบางประการที่จะบรรจุให้ ทางานต่อไปได้
ไพร์ ซ Price (1997) กล่าวถึง ตัวแปรที่ เป็ นตัวกาหนด หรื อเป็ นสาเหตุการลาออกของ
พนักงาน ได้ แก่ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้ าง ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารอย่างเป็ นทางการ และการรวมอานาจ ส่วนตัวแปรแทรกแซง ได้ แก่
ความพึงพอใจในการทางาน และโอกาสในการที่จะเปลี่ยนงาน โดยตัวแปรพื ้นฐานกับตัวเลข ได้ แก่
การจ่ายเงิน เดื อ นและค่า จ้ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการติด ต่อ สื่ อสาร โดยสามารถแบ่ง ออกเป็ น 7
ประเภท ได้ แก่
1. การเคลื่อนย้ ายภายในธุรกิจ ธุรกิจหนึง่ ไปยังธุรกิจหนึ่งหรื อคนงานเปลี่ยนงาน
2. การเปลี่ยนอาชีพ จากอาชีพหนึง่ ไปยังอาชีพอื่น
3. การเคลื่อนย้ ายอุตสาหกรรม
4. การย้ ายพื ้นที่
5. การเคลื่อนย้ ายจากการว่างงานเป็ นการจ้ างงาน
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6. การเคลื่อนย้ ายจากการจ้ างงานเป็ นการว่างงาน
7. การเคลื่อนย้ ายทังเข้
้ าและออกที่เกี่ยวกับอิทธิพลของตัวพนักงาน
เมื่อบุคลากรได้ ลาออกไปจากองค์กร ก็จะส่งผลกระทบทังตั
้ วบุคคลหรื อผู้ที่ลาออกและ
องค์กรเอง และ ไพร์ ซ Price (1997) ได้ อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการลาออกจากงาน
ไว้ 7 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพในการทางาน
2. คณะผู้บริหาร
3. ระเบียบข้ อกาหนด
4. ความสามัคคี/ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
5. ความพึงพอใจในการทางาน
6. นวัตกรรม/มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
7. การรวมอานาจ
ผลกระทบในการลาออก จะแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 คือ คณะผู้บริ หาร ระเบียบข้ อกาหนด ความสามัคคี/ความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
กลุม่ ที่ 2 คือ ความพึงพอใจในการทางาน นวัตกรรม/มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ และการ
รวมอานาจ
อนุพันธ์ กิจพันธ์ พานิช (2555) กล่าวถึงสาเหตุที่พ นักงานลาออกจากงานที่ทาอยู่ด้วย
สาเหตุสาคัญ 2 ประการ คือ
1. สาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้ แก่
1.1 การเกษี ยณอายุ ซึ่งจานวนพนักงานที่ครบกาหนดเกษี ยณอายุจะมากหรื อ
น้ อยขึ ้นอยูก่ บั อายุเกษียณที่แต่ละองค์กรกาหนดไว้
1.2 ปัญหาทางด้ านสุขภาพหรื อโรคภัยไข้ เจ็บ ซึ่งก่อให้ เกิดการลางานขึ ้น ในระยะ
ยาวพนักงานที่ลางานบ่อยย่อมเกิดความไม่สบายใจจนนาไปสู่การลาออกในที่สุด หรื อส่งผลต่อ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจนองค์กรต้ องเลิกจ้ างในที่สดุ
1.3 การแต่งงาน อาจทาให้ เกิดการย้ ายตามคู่สมรส การตังครรภ์
้
หรื อก่อให้ เกิด
หนี ้สินจนนาไปสูก่ ารลาออก
1.4 การเสียชีวิต อาจเกิดจากทัง้ โรคประจาตัวหรื อจากอุบตั ิเหตุที่ไม่คาดคิดอัน
ทาให้ ต้องสิ ้นสุดสถานภาพการเป็ นพนักงานลง
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1.5 การย้ ายถิ่นฐานที่พานักไปอยูย่ งั ที่อื่น จึงจาเป็ นต้ องลาออกจากองค์กร
2. สาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ ได้ แก่
2.1 ความต้ อ งการเปลี่ ย นงาน มักเกิ ด ขึน้ เมื่ อ เราทางานเดิม ไปนาน ๆ จนเกิ ด
ความเบื่อหน่าย หรื อมองไม่เห็นโอกาสที่จะก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานเดิม ก็อาจตัดสินใจลาออกไป
ทางานที่อื่น หรื อไปประกอบอาชีพอื่นแทน
2.2 การไปศึกษาต่อ เป็ นการลาออกไปเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ กับตนเอง
อย่างเต็มที่ โดยไม่เบียดเบียนเวลาในการทางาน
2.3 การได้ งานใหม่ที่ ดีก ว่า อาจมี ทัง้ เงิน เดื อนที่ สูงกว่า มี ส วัสดิก ารที่ ดี กว่า มี
ความมัง่ คงในหน้ าที่การงานมากกว่า มีโอกาสก้ าวหน้ ามากกว่าหรื อเหตุผลอื่น ๆ
2.4 ความไม่ชอบลักษณะงานเดิมที่ทาอยู่หรื อความไม่พึงพอใจในงานเดิม เช่น
เงินเดือนน้ อยเกินไป หรื อต้ องปฏิบตั งิ านเป็ นกะที่ต้องเข้ ากลางคืน เป็ นต้ น
2.5 การมี ปัญ หากับหัวหน้ างานเดิมหรื อเพื่อนร่ วมงาน บางคนอาจมีปั ญหาใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น ทาให้ ไม่มีความสุขในการทางาน หรื อบางคนอาจถูกกลัน่ แกล้ งจากหัวหน้ า
ทาให้ ไม่มีโอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน
2.6 สถานที่ ท างานอยู่ไ กลจากที่ พัก อาศัย ท าให้ เกิ ด ความไม่ ส ะดวกในการ
เดินทางมาทางาน และอาจเสียค่าใช้ จ่ายในการเดินทางที่มากจนไม่ค้ มุ กับเงินเดือนที่ได้ รับ ก็จะ
นาไปสูก่ ารลาออกไปทางานที่ใหม่ที่ใกล้ หรื อสะดวกมากกว่า
จากสาเหตุต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมานี ล้ ้ วนมี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่อ การลาออกของ
พนักงานทังสิ
้ ้น ถ้ าผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บริหารสามารถทราบถึงสาเหตุที่ แท้ จริงของการลาออกของ
พนักงานได้ ก็จะสามารถหาวิธีการป้องกันการลาออกและช่วยลดอัตราการลาออกพนักงานลงได้
เช่นกัน
ประเภทของการลาออก
มอบเล่ย์ Mobley (1982) กล่าวว่า การลาออกคือการที่ พ นักงานหยุดหรื อหมดสิ น้ ใน
ความเป็ นสมาชิกในองค์กรด้ วยความสมัครใจของผู้ซึ่งได้ รับค่าตอบแทนจากองค์กร ทังนี
้ ้ไม่รวมถึง
การโยกย้ ายหรื อหมุนเวียนหน่วยงานภายในองค์กร ซึง่ การสิ ้นสภาพการเป็ นสมาชิกนี ้แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท ได้ แก่
1. การลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary Turnover) หมายถึ ง การที่ พ นัก งานเป็ น ผู้
ตัด สิ น ใจลาออกเองไม่ ว่า ด้ ว ยเหตุผ ลใดๆ ก็ ต าม การลาออกจากงานโดยความสมัค รใจของ
พนักงาน เกิ ด ขึน้ เมื่ อ พนัก งานตัด สิ น ใจด้ ว ย เหตุผ ลส่วนตัว หรื อเหตุผ ลที่ เกี่ ย วกับ อาชี พ การ
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ตัดสินใจอาจเป็ นเพราะพนักงานได้ งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ต้ องการเปลี่ยนอาชีพ ต้ องการมีเวลาอยู่
กับครอบครัว พบว่างานที่ทาอยูในปั จจุบนั ไม่จูงใจ เพราะสภาพการทางานไม่ดี ได้ เงินเดือนน้ อย
หรื อ ได้ ป ระโยชน์ เกื อ้ กูล น้ อ ย และมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธกับ ผู้บัง คับ บัญ ชา สรุ ป คื อ
พนักงานออกจากงานเนื่ องจากความไม่ ดึงดูดใจกับไม่มีความสุขในงานที่ทา การลาออกจากงาน
ด้ ว ยความสมัค รใจแบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ การลาออก (Quits) กับ การเกษี ย ณอายุ
(Retirements)
1.1 การลาออก การตัดสินใจลาออกของพนักงานขึ ้นอยู่กับพนักงานไม่พอใจใน
งานที่ ท า และมี ท างเลื อ กที่ ดึ ง ดู ด ใจภายนอกมากกว่ า ในองค์ ก ร ทั ง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะงาน
สภาพแวดล้ อม หรื อ ทังสองอย่
้
าง
1.2 การเกษียณอายุ จะต่างไปจากการลาออกจากงานหลายประการ
ประการแรกการเกษี ย ณอายุเป็ นการสิ น้ สุด อาชี พ ของพนัก งาน แต่ก าร
ลาออกจากงานเกิดขึ ้นเมื่อใดก็ได้
ประการที่ ส องการเกษี ย ณอายุ เนื่ อ งมาจากที่ พ นั ก งานต้ องการได้ รั บ
ประโยชน์ เกือ้ กูลในการเกษี ยณจากองค์กร ซึ่งเป็ นรายได้ ที่ออมไว้ ให้ กับพนักงาน และเป็ นความ
มัน่ คงทางสังคม พนักงานที่ลาออกจะไม่ได้ รับประโยชนเกื ้อกูลนี ้
ประการสุดท้ ายองค์กรมีแผนการเกษี ยณอายุล่วงหน้ า พนักงานจึงลาออก
จากงานตามแผนเกษี ยณอายุ
2. การลาออกโดยไม่ ส มัค รใจ (Involuntary Turnover) หมายถึ ง การที่ พ นัก งาน
ลาออกโดยเขาไม่ได้ เป็ นผู้เลือกเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงาน ซึ่งอาจเกิดจากการถูก
ปลด เพราะพนักงานไม่มีความจาเป็ นต่อองค์กรอีกต่อไปหรื อเกิดจากการถูกไล่ออก เมื่อพนักงาน
ไม่มีความสามารถเพียงพอหรื อมีพฤติกรรมที่ไม่เป็ นที่ยอมรับขององค์กร
การลาออกจากงานที่ไม่ใช่ความสมัครใจ การพ้ นจากงานประเภทนี ้เกิดขึ ้นจากการที่
ฝ่ ายบริ หาร หรื อองค์กรพิจารณาให้ พนักงานต้ องลาออก เนื่องมาจากความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ
หรื อพนักงานไม่เหมาะสมกับ ความต้ องการขององค์กร การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การไล่ออก (Discharges) และการปลดออกหรื อเลิกจ้ าง (Layoffs)
2.1 การไล่ อ อก เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ฝายบริ ห ารหรื อ องค์ ก รพิ จ ารณาว่ า พนั ก งานไม่
เหมาะสมกับองค์กร อาจเป็ นเพราะพนักงานปฏิบตั ิงานไม่ได้ ผลตามที่ตงไว้
ั ้ หรื อถูกไล่อ อกเพราะ
พนักงานประพฤติปฏิบตั ทิ ี่เสียหายร้ ายแรง ทุจริตเสื่อมเสียศีลธรรม เป็ นต้ น

70
2.2 การปลดออกหรื อเลิกจ้ างพนักงาน นับเป็ นวิธีการที่รุนแรง สาเหตุของการ
ปลดออกจากงาน อาจจะเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อม หรื อกลยุทธ์ ขององค์กรเปลี่ยนไป ทาให้ เป็ น
แรงผลัก ดัน ที่ ต้ อ งลดก าลัง คน การแข่ง ขัน กัน รุ น แรง การลดการผลิ ต การเปลี่ ย นเทคโนโลยี
ตลอดจนสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน เป็ นต้ น
Rynes and Rosen (1983) อ้ างถึงใน สุธิดา คิวานนท์ (2555) ประเภทของการเปลี่ยน
งาน แบ่งการเปลี่ยนงานเป็ นสามประเภท คือ
1. การเปลี่ ย นงานแบบเปลี่ ย นหน้ าที่ เป็ น การเปลี่ ย นหน้ าที่ ที่ บุค คลกระท าหรื อ
รับผิดชอบไปจากเดิม เช่น เปลี่ยนจากผู้จดั การฝ่ ายผลิต ไปเป็ นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ ายวางแผนการ
ผลิต เป็ นต้ น
2. การเปลี่ยนงานแบบเปลี่ยนนายจ้ าง
3. การเปลี่ยนสถานภาพ (Status) เป็ นการเปลี่ยนสถานภาพ หรื อตาแหน่งในการ
ทางาน ซึ่งอาจเป็ นการเลื่อนตาแหน่งให้ สงู ขึ ้นไป หรื อลดตาแหน่งลงมา โดยอาจอยู่ในองค์กรเดิม
หรื อเปลี่ยนองค์กรใหม่ก็ได้ เช่น ผู้เปลี่ยนงานได้ รับการเลือนตาแหน่งจากผู้จดั การไปเป็ นกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นต้ น
Loughead & Black (1990) อ้ า งถึ ง ใน สุธิ ด า คิ วานนท์ (2555) แบ่ง ประเภทของการ
เปลี่ยนงานเป็ นสองประเภท คือ
1. การเปลี่ยนงานภายใน การเปลี่ยนงานนีร้ วมถึงการเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อม เช่น การ
เปลี่ยนภาระงาน ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น บุคคลทบทวน
พิ จ ารณ าหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มการใช้ ชี วิ ต ของตน เป็ นต้ น หรื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
ความสัม พัน ธ์ กับ บุค คลอื่ น เช่น การเพิ่ ม หรื อ ลดเวลา ความสนใจและการเสริ ม แรงแก่ บุค คล
แวดล้ อมในที่ทางาน เป็ นต้ น
2. การเปลี่ยนแปลงระหว่างงาน เป็ นการเปลี่ยนหรื อโอนย้ ายตาแหน่งการทางาน เช่น
การเปลี่ยนไปทางานที่คล้ ายคลึงหรื อแตกต่างจากงานเดิม อาจเป็ นภายในองค์กรเดิม หรื อต่าง
องค์ก
2.1 การเปลี่ ย นงานภายในองค์ ก ร (Intra organization) ได้ แก่ การเปลี่ ย น
ตาแหน่งงานสถานภาพ หน้ าที่ภายในองค์กร ซึง่ มันเป็ นการเลื่อนตาแหน่งงาน
2.2 การเปลี่ ย นงานระหว่ า งองค์ ก ร (Inter organization) ได้ แก่ การเปลี่ ย น
นายจ้ างกลุ่ม ของผู้เปลี่ยนงานนอกจากการจัดประเภทการเปลี่ยนงานแล้ ว West & Nicholson
(1989) ยังได้ จดั กลุม่ ผู้เปลี่ยนงานออกเป็ นสามกลุม่ ด้ วยกัน คือ
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2.2.1 กลุ่ม ผู้มี โอกาส (Opportunists) กลุ่ม นี เ้ ป็ น ผู้ที่ ทางานอยู่แล้ ว แต่มัก
เปลี่ ย นงานแบบไม่ได้ ค าดคิด มาก่อ น เป็ นบุค คลที่ ต้ องการเปลี่ ย นนายจ้ าง หน้ าที่ หรื อทัง้ สอง
ประการ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และความสามารถของตนเอง ดังนัน้ กลุ่มคนเหล่านี ้จึงมักเป็ นผู้ที่
ประสบความสาเร็ จในงานของตน เป็ นผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง ปรับตัวได้ ดี ชอบความท้ า
ทาย ต้ องการความยอมรับนับถือและต้ องการโอกาสในการเรี ยนรู้และสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ประการ
สาคัญคือ บุคคลเหล่านี ้มักเปลี่ยนงานที่มีลกั ษณะเป็ นการเปลี่ยนหน้ าที!และเพิ่มความรับผิดชอบ
แก่ตวั เอง
2.2.2. กลุ่มผู้แสวงหา (Seeker) บุคคลกลุ่มนี ้ไม่พึงพอใจบางสิ่งบางอย่างใน
งานที่ ต นเองท าอยู่ในปั จ จุบัน และปรารถนาที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง พวกเขาอาจรั บ รู้ ว่าตนเองขาด
ลักษณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การหาทางเลือกใหม่ๆ หรื อทาให้ ตนเองไม่มีทางเลือก กลุม่ ผู้แสวงหาจะ
แตกต่างไปจากกลุม่ ผู้มีโอกาสคือพวกเขาเห็นว่างานที่ตนทาอยูท่ าให้ ขาดการพัฒนาตนเอง
2.2.3 กลุ่มผู้ว่างงาน (Unemployed) เป็ นกลุ่มคนที่ไม่มีงานทา บุคคลกลุ่มนี ้
จะหางานใหม่เหมือนกับกลุ่มผู้แสวงหาแต่ได้ รับการช่วยเหลือทางการเงินและทางสังคมน้ อยกว่า
กลุ่มผู้ว่างงานมักรู้สึกว่าตนมีทกั ษะและความสามารถน้ อยจนทาให้ ไม่ได้ รับการจ้ างงาน แม้ จะยัง
เชื่อว่าตนยังมีโอกาสก้ าวหน้ าในงาน แต่การที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองน้ อยลง จึงทาให้ บคุ คลกลุม่ นี ้
รับรู้ถึงโอกาสเหล่านันน้
้ อยลงไปกว่าเดิม
ผลกระทบที่เกิดจากการลาออกหรือเปลี่ยนงาน
มอบเล่ย์ Mobley (1982) ได้ กล่าวถึงผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่เกิดจากการลาออกมี ดังนี ้
1. ผลต่อองค์กร
1.1 ผลดี ทาให้ ได้ คนใหม่ที่ดีกว่าหรื อมี ประสิทธิ ภ าพมากกว่าเข้ ามาแทน และ
ก่อให้ เกิดความรู้แนวคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการรับคนใหม่เข้ ามาทางาน
1.2 ผลเสีย เป็ นการสิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยทังค่
้ าใช้ จา่ ยในการรับสมัคร คัดเลือกและ
ฝึ กอบรม องค์กรอาจจะสูญเสียบุคคลที่มีความชานาญมีความสามารถสูงไป และอาจจะเป็ นเหตุ
ให้ องค์กรต้ องระงับหรื อเลื่อนโครงการที่สาคัญเนื่องจากสูญเสียบุคคลเหล่านี ้ไป
2. ผลต่อบุคคล
2.1 ผลดี บุคคลที่ลาออกจากงานไปซึ่งอาจจะได้ รับรายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนที่มากขึ ้นได้ งานที่ท้าทายความรู้ความสามารถมากกว่าเดิม มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
สูงขึ ้น นอกจากนี ้จะทาให้ บคุ คลมีความรู้สึกเชื่อ มัน่ ในตนเองสูงขึ ้นและมีผลทาให้ ประสิทธิภาพใน
การทางานสูงขึ ้นตามไปด้ วย
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2.2 ผลเสี ย การที่ มี คนลาออกจากองค์กรไปจะมี ผลทาให้ คนที่ยังอยู่พ ยายาม
แสวงหาทางเลือกใหม่ตามไปด้ วย และการลาออกอาจทาให้ สญ
ู เสียผลประโยชน์บางอย่าง ที่ได้ รับ
จากหน่วยงานเดิม เช่น ความอาวุโส ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ผลต่อสังคม
3.1 ผลดี ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงานไปสู่อุตสาหกรรมที่ กาลังขาดแคลน
และจะมีผลในการเพิ่มรายได้ เฉลี่ยของประชากรด้ วย
3.2 ผลเสีย การที่มีคนลาออกจากงานไปจะมีผลทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการผลิตสูงขึ ้น
ซึง่ มีผลทาให้ ราคาสินค้ าสูงขึ ้นตามไปด้ วย
เสตรี ย ร์ และมาวเดย์ Steers & Mowday (2013) อ้ า งถึ ง ใน สุธิ ด า คิว านนท์ (2555)
กล่าวว่า การลาออกจะส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ยังอยู่ในองค์กร ซึ่งการลาออกจะส่งผลได้ ทงั ้
ทางบวกและทางลบต่อพนักงานที่ ยังอยู่ในองค์กร ส าหรับ ผลทางลบ เกิ ดจากการลาออกของ
พนักงานที่มีอิทธิพลต่อความรู้สกึ ของพนักงานอื่น โดยเป็ นพนักงานที่เป็ นที่ร้ ูจกั และมีคณ
ุ ค่า หรื อมี
ตาแหน่งที่สูงในองค์กร อาจส่งผลให้ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่เสียขวัญ และกาลังใจ หรื ออาจเกิด
ทัศนคติที่ไม่ดีกบั องค์กรได้ นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ พนักงานที่ปฏิบตั งิ านอยูต่ ้ องทางานหนักมากขึ ้น
วรัชยา ทองสิมา (2552) กล่าวถึงผลกระทบต่อองค์กรที่เกิดจากการลาออกของพนักงาน
โดยแบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
1. มี ค่าใช้ จ่ายในการสรรหา และคัดเลื อกพนักงาน เมื่ อมี พ นักงานลาออกองค์กร
จะต้ องสรรหาบุคคลอื่นเข้ ามาทางานแทน ขันตอนการสรรหา
้
คัดเลือก จนถึงขันตอนการตกลงจั
้
ด
จ้ าง ต้ องใช้ กาลังคนและค่าใช้ จา่ ยจานวนมาก
2. มี ค่า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมพนัก งาน เนื่ อ งจากพนัก งานที่ เข้ า มาใหม่ จะไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที และไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดีเท่าพนักงานคนเดิม ดังนัน้ พนักงานที่
เข้ ามาใหม่ต้องผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และสามารถทางานได้ ตรงเป้าหมายของ
องค์กร นอกจากนีพ้ นักงานใหม่ต้องใช้ เวลาช่วงหนึ่งในการปรับตัวเข้ ากับสภาพการทางานของ
องค์กร ซึง่ เป็ นการสูญเสียอย่างหนึง่ นอกจากค่าใช้ จา่ ยการฝึ กอบรม
3. เกิดผลเสี ยต่อการปฏิ บตั ิงาน การลาออกส่งผลให้ ขนั ้ ตอนการทางานเสียระบบ
ขาดความต่อเนื่อง และอาจทาให้ การดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตหยุดชะงักลงได้ ซึง่ ธุรกิจจะ
สามารถดาเนินต่อไปได้ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ในหน่วยงาน แทนที่พนักงานคน
เดิม
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4. ลดคุณภาพการติดต่อสื่อสาร และความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของกลุ่ม เมื่อมีการ
ลาออก ปริ มาณการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานมีมากขึ ้น เพื่อการสอนและฝึ กงาน แต่คณ
ุ ภาพการ
สื่อสารจะลดลงเพราะพนักงานไม่สามารถรับส่งข่าวสารให้ ถกู ต้ องได้
5. เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีตอ่ องค์กร หากองค์ กรมีพนักงานลาออกเป็ นจานวนมาก อาจ
ส่งผลต่อภาพพจน์โดยรวมได้
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการลาออก
แนวทางการลาออกนัน้ นักวิชาการท่านอื่นๆ ได้ กล่าวไว้ เป็ น 3 แนวทางด้ วยกันดังนี ้
1. แนวทางการศึ ก ษาทางด้ านพฤติ ก รรม (Behavioral Schools of Thought or
Approach) เป็ นแนวทางการศึกษาที่กล่าวถึงพฤติกรรมการลาออก โดยพยายามค้ นหาสาเหตุว่า
การลาออกเกิดขึ ้นได้ อย่างไร และมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ซึ่งนักวิชาการชื่อ ลอร์ เออร์ Lawler
E.E (1971) อ้ างถึงใน วรรณวิสา ดารงสกุลวงษ์ (2557) ได้ กล่าวถึงการลาออก คือการไม่พอใจใน
การจ่ายค่าตอบแทนมักจะก่อให้ เกิ ดผลที่ ตามมาหลายอย่างด้ วยกัน ซึ่งจะทาให้ พ นักงานเกิ ด
ความรู้สกึ 2 อย่างด้ วยกันคือ
1.1 ความต้ องการค่าตอบแทนสูงขึน้ มีผลทาให้ พนักงานขององค์กรมีพฤติกรรม
ต่า งๆ อาทิ เช่น ปฏิ บัติง านไม่ ดี ผลการปฏิ บัติง านต่ าลง หยุด งาน และแสวงหางานใหม่ ที่ ให้
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สงู กว่า ซึง่ ทาให้ เกิดการลาออกเป็ นลาดับต่อมา
1.2 ความดึงดูดใจในการทางานต่าลง หากเกิดความรู้สึกนี ก้ ็จะทาให้ พนักงานใน
องค์กรเกิดความไม่พอใจในงาน มีผลทาให้ เกิดการขาดงานและลาออกในที่สดุ
2. แนวทางการศึกษาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ (Economics Schools of Thought or
Approach) เป็ นแนวทางการศึกษาที่กล่าวว่าภาวะแรงงานในตลาดแรงงานเป็ นสาเหตุหนึ่งที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในองค์กร หากธุรกิจขององค์กรกาลังดาเนินไปอย่างดีแล้ วทา
ให้ งานจานวนมากจะถูกสร้ างขึ ้น มีผลให้ อตั ราการจ้ างงานสูงขึ ้น โอกาสในการเปลี่ยนแปลงงานก็
จะสูงขึ ้นเช่นกัน ถ้ าหากขนาดความต้ องการแรงงานยังคงที่ โอกาสในการเปลี่ยนงานก็จะต่าและ
หากภาวะของความต้ องการของตลาดแรงงานสูงก็จะทาให้ เกิดการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานในทาง
ตรงกันข้ าม หากภาวะการณ์วา่ งงานสูง พนักงานจะตัดสินใจที่จะยังคงทางานที่เดิมอยูต่ ลอดไป
3. แนวทางการศึกษาทางด้ านปั จ จัยที่ เป็ นแรงผลักดัน และปั จจัยที่ เป็ นแรงดึงดูด
(Push and Pull Approach) ซึ่งแนวทางนีเ้ ป็ นการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางด้ านพฤติกรรม
และแนวคิด ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน โดยปั จ จัยที่ ทาให้ บุคลากรลาออกจากงานมี 2
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ปัจจัย จากการศึกษาของ ชิเกลีย และ เฟรดเดนส์เบอรกส์ Shikiar & Freudenberg R (1982) อ้ าง
ถึงใน ลออจิต อิงเจริญสุนทร (2550 ) คือ
3.1 ปั จจัยผลักดัน (Push Factors) หมายถึง ปั จจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการ
สร้ างความไม่พอใจให้ กับบุคคล ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ บุคลากรลาออกในที่สดุ เช่น ค่าจ้ าง เป็ นต้ น
ปั จจัยที่กล่าวมาแล้ วนัน้ มอบเลย์ Mobley (1982) ได้ เสนอว่า ปั จจัยผลักดันนันนั
้ บว่าเป็ นปั จจัย
รองที่ มี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ น ใจ ทาให้ บุคคลคิดลาออกจากงานหาทางเลื อก หรื อเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างงานในขณะเดียวกันนัน้ ปั จจัยดึงดูดถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ และมีส่วนไม่น้อยในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่บคุ คลคาดหวังว่าจะได้ งานที่ดีกว่าเดิม และมีความพึงพอใจในการ
ทางานซึ่งโดยปกติแล้ วนั น้ พนักงานมักจะลาออกจากงานเมื่อเขาได้ งานใหม่ที่จ่ายค่าจ้ างหรื อ
ค่าตอบแทนสูงกว่าเดิม
3.2 ปั จ จัยดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง ปั จ จัยภายนอกองค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัย
ที่มาดึงดูดให้ บคุ คลมีการเคลื่อนย้ าย หรื อลาออกจากองค์กรเดิมไปสูอ่ งค์กรใหม่เช่นตลาด แรงงาน
ค่าตอบแทนสูงกว่า โอกาสก้ าวหน้ า เป็ นต้ น
สุรศักดิ์ นานานุกูล (2527) ได้ กล่าวถึงแนวโน้ มการลาออก ไว้ ว่าหัวหน้ างานก็มีส่วนใน
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ มการลาออก โดยหัวหน้ างานที่ทางานกับพนักงานคนไทยนันจะต้
้
องรู้ ถึง
พฤติกรรมอันเป็ นการเฉพาะถึงความชอบและไม่ชอบของคนงานไทย เช่น ต้ องรู้วา่ พนักงานคนไทย
ชอบระบบความสัมพันธ์ส่วนตัว นิยมระบบพี่น้องพรรคพวก นับถืออาวุโส นับถือผู้ใหญ่ ต้ องการให้
ผู้ใหญ่เข้ าใจถึงปั ญหาของตนและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ โดยไม่ต้องร้ องขอ มีความรู้สึกร่วมกับ
พนักงานในกลุ่ม เดียวกันแม้ ว่าตนจะไม่ได้ เป็ นผู้รับผลนัน้ โดยตรง ชอบความเป็ นอิสระในการ
ทางาน ชอบปฏิบตั ิตาม ชอบมีผ้ นู าเป็ นต้ น นอกจากนันพนั
้ กงานคนไทย ไม่ชอบการข่มเหงไม่ชอบ
การบังคับ ไม่ชอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ไม่ชอบถูกใครตาหนิ ติเตียน ไม่ชอบการขัดแย้ ง ไม่
ชอบการเผชิญหน้ า หากหัวหน้ างานไม่เข้ าใจถึงความชอบและไม่ชอบของพนักงานคนไทยจะเกิด
ความไม่พ อใจและมี ความรู้ สึกเป็ นศัตรู ทาให้ เกิด สภาพคับที่อยู่ได้ คบั ใจอยู่ยากและเกิดความ
ตังใจที
้ ่ จะลาออกจากงานขึ ้นและในไม่ช้าก็ไม่สามารถทนอยูก่ บั องค์กรนันอี
้ กต่อไป
ระดับการตัดสินใจลาออก
แนวคิดของ Mobley (1982) ได้ สร้ างแบบจาลองที่อธิบายถึงกระบวนการของการลาออก
ที่ มุ่ ง เน้ นที่ ค วามพึ ง พอใจในงานที่ จ ะน าไปสู่ ก ารลาออกในที่ สุ ด โดย Mobley (1982)ได้
ตัง้ สมมติฐาน ไว้ ว่าความไม่พึงพอใจจะก่อให้ เกิด ความคิดที่ จ ะลาออก ความตัง้ ใจที่ จ ะค้ นหา
ทางเลือก ความตังใจที
้ ่จะคงอยู่หรื อลาออกและสุดท้ ายก็คือ การลาออกจากองค์การจริ ง ๆ ใน
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แบบจาลอง ของ Mobley (1982)มุ่งความสนใจไปที่ความตังใจที
้ ่จะคงอยูห่ รื อลาออกของพนักงาน
รวมทังลั
้ กษณะ ส่วนบุคคล องค์การ และปั จจัยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ยังคานึงถึงบทบาทของ
การรับรู้ ความคาดหวังและความสามารถในทางเลือกที่สามารถหาได้ ความตังใจลาออกจากงาน
้
Turnover Intention ลาออกTurnover ความไม่ พึ ง พอใจในงาน Job Unsatisfaction การหา
ทางเลือกใหม่ ซึงมีผลต่อการตัดสินใจลาออก
Mobley (1982) ได้ เสนอขันตอนของกระบวนการตั
้
ดสินใจในการลาออก ประกอบด้ วย
10 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันการประเมิ
้
นค่างานปัจจุบนั
2. ขันการประเมิ
้
นความพอใจและไม่พอใจในงาน ถึงแม้ ว่าความไม่พอใจในงานนัน้
จะไม่ ได้ เป็ นตัวแปรที่ทาให้ เกิดการลาออกโดยตรงก็ตามที แต่ความไม่พอใจในงาน จะมีผลทาให้
บุคคลเกิด ความคิดที่จะเปลี่ยนงาน
3. ขันที
้ ่บคุ คลเกิดความคิดที่จะลาออกจากงาน
4. ขันการประเมิ
้
นค่าของการแสวงหางานใหม่และการลาออก
5. ขันที
้ ่บุคคลตังใจที
้ ่จะแสวงหาทางเลือก ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับงาน เช่น การย้ ายงาน
ของคูส่ มรสที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
6. ขันหาทางเลื
้
อก
7. ขันการประเมิ
้
นทางเลือก
8. ขันของการเปรี
้
ยบเทียบทางเลือกกับงานปัจจุบนั
9. ขันของความตั
้
งใจที
้ ่จะลาออกจากงานหรื อจะทางานอยูก่ บั องค์การต่อไป
10. ขันของการตั
้
ดสินใจลาออกจากงานหรื อจะทางานอยูก่ บั องค์การต่อไป
ในขัน้ นี บ้ ุ ค คลอาจตัด สิ น ใจลาออกจากงานจากความรู้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ น้ อย่ า ง
กะทันหันก็ ได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมี นักวิช าการอี กหลายท่านได้ แสดง ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ การ
ลาออกในภาพรวม ๆ ไว้ ว่า การลาออกของ พนักงานระดับ ทัว่ ไปนัน้ มักจะเป็ นเหตุผลที่เกี่ยวข้ อง
กับสิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น สุขภาพ ความกดดันทางครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันการลาออก
ของผู้จัดการหรื อผู้ชานาญ เฉพาะด้ านนัน้ มักจะเป็ นเหตุผลเกี่ ยวกับงานและความไม่พ อใจใน
ค่าตอบแทน เสียมากกว่านอกจากนี ้ยังพบว่าการลาออกจะ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นในองค์การที่มี ขนาด
ใหญ่ มี ชั่วโมงการทางานมากกว่า หรื อ องค์การที่ ตงั ้ อยู่ในเขต เมื องจะประสบกับ ปั ญ หาการ
ลาออกของพนักงานมากกว่าองค์การที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตชนบท และ พนักงานที่มีอายุน้อยจะลาออก
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มากกว่าพนักงานที่อายุมาก ในทางกลับกันหากภาวการณ์ว่างงาน สูงจะทาให้ อตั ราการลาออกมี
แนวโน้ มต่าลง Pigors & Myers (1973)

แนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาในตารางข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎีมา
ปรับใช้ และประยุกต์กับปั จจัยในการศึกษา ขออ้ างอิงจาก มอบเล่ย์ Mobley (1982)ใน ผู้วิจัยขอ
สรุ ปความหมายของการลาออก ว่าคือสถานการณ์ ที่พนักงานสิน้ สภาพในความเป็ นสมาชิกของ
องค์กร สาหรับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกจากงาน สามารถสรุปได้ ว่าเป็ นพฤติกรรมแนวโน้ มของ
พนักงานเกี่ยวกับ การตัดสินใจลาออกจากการเป็ นสมาชิกขององค์กรนีใ้ นอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ยัง
ไม่ได้ ลาออกจริ ง เพียงแต่มีความคิดที่จะลาออก โดยอาจเกิดจากสาเหตุการลาออกโดยสมัครใจ
และไม่สมัครใจ อ้ างอิงมาจาก รัตนา แก้ วเกต (2559); สุพรรษา พุ่มพวง (2559); ลลิตา พลซื่อ
(2558); ศศิ อ่วมเพ็ง (2558); ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557); ณปภัช นาคเจือทอง (2553) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
ต้ องการที่จะศึกษาว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกทังสมั
้ ครใจและไม่สมัครใจหรื อไม่

ความถี่

Ginevicius and Vaitkunaite
(2006)
มอบเล่ย์ (Mobley. 1982)

อาร์ ช แลพเพอร์ ซาล (2007)

เฮอร์ ซเบิร์ก (1990)

Iqra Saeed et al. (2014)

ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
Xiangping Wu (2012)

ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557)

ศศิ อ่วมเพ็ง (2558)

ลลิตา พลซื่อ (2558)

สุพรรษา พุม่ พวง (2559)

แนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก

รัตนา แก้ วเกต (2559)

ตาราง 5 สังเคราะห์องค์ประกอบของแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
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ประวัตแิ ละความเป็ นมาของโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ก่อตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2539 โดยเป็ นการ
ร่ วมทุน ระหว่างบริ ษัท ทุนเท็ก ซ์อิน ซ์ ตัง้ อยู่ที่ประเทศไต้ ห วัน และ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดตัง้
โรงงานการผลิตอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนสายที่ 3191 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัด
ระยอง 21180 เป็ นหนึ่งในผู้นาด้ านการผลิตเสื ้อผ้ าและสิ่งทอในประเทศไทย มีกาลังการผลิต ที่
3.5 ล้ านหลา/เดือน ผลิตภัณฑ์คือ ผ้ าตัด กางเกงผู้ชาย, ผ้ ายืด, ผ้ าตีเกลียว, สแปนเด็กซ์, ผ้ าขัดขน,
ผ้ าหนังกลับ และผ้ าที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม เช่นผ้ าม่าน ผ้ าที่ ใช้ ผลิตโซฟา โรงงานทอผ้ าผื น ยังคง
รักษาการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสร้ างชื่อเสียงทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ทางโรงงานทอผ้ าผืน ได้ ทาการเพิ่มสาขาเพื่ออานวยความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ ด้ านการส่งออก และ ด้ านการตลาด จัดตังอยู
้ ่ที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชัน้ 18 ห้ อง
หมายเลข 5 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพฯ 10330 ปั จ จุบัน มี ทุน จดทะเบี ย น
430,000,000 บาท ตังแต่
้ เปิ ดดาเนินกิ จการมีการพัฒ นามาตรฐานด้ านการฝึ กอบรมบุคลากร
ปรับปรุงระบบการผลิต ระบบการจัดเก็บสินค้ า และการบริการลูกค้ า จนได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2000 จากสถาบัน UKAS ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งทาให้ เป็ นที่เชื่อมั่น และยอมรับ จาก
ลูกค้ าภายในประเทศ และต่างประเทศเสมอมา
ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงงานทอผ้ าผืน สานักงานใหญ่ ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดระยอง มีพื ้นที่ในโรงงาน
ทังหมดจ
้
านวน 220,000 ตารางเมตร ฝ่ ายการผลิตมี 2 ประเภทได้ แก่
1. โรงงานทอผ้ ามีพื ้นที่จานวน 33,000 ตารางเมตร ลักษณะอาคารโครงสร้ างเหล็ก 2
ชัน้ ภายในอาคารติดตังเครื
้ ่ องจักรที่ใช้ ในการทอผ้ านาเข้ าจากประเทศอิตาลี ญี่ ปนุ่ และไต้ หวัน
ขันตอนการผลิ
้
ตตังอยู
้ ่ที่ชนั ้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 นอกจากนีท้ างโรงงานทอผ้ าผืน ได้ จัดตังแผนกวิ
้
จัย
และออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ชัน้ 2 ของอาคารเดียวกัน โดยมี บ ทบาทส าคัญ ในการวิจัย
ออกแบบ พั ฒ นาสิ น ค้ าให้ มี คุ ณ ภาพ ทั น สมั ย เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการของตลาด
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
2. โรงงานย้ อมผ้ ามีพื ้นที่จานวน 19,000 ตารางเมตร ลักษณะอาคารโครงสร้ างเหล็ก
2 ชัน้ ภายในอาคารมีเครื่ องจักรที่ทันสมัยจานวน 80 ชนิด เครื่ องจักรเหล่านี ้นาเข้ าจากประเทศ
เยอรมนี อิตาลี และญี่ปนุ่ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชัว่ โมง ขันตอนกรรมวิ
้
ธีฟอกย้ อม
ผ้ าตังอยู
้ ท่ ี่ชนั ้ 1 ส่วนชันที
้ ่ 2 คือที่ทาการของแผนกควบคุมการผลิต
ปัจจุบนั มีลกู ค้ าหลักดังนี ้
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ทวีปอเมริกา ได้ แก่ Haggar/ Burlington/ PerryEllis/ Oxford/ Fishman
Tobin/TSI/Block/ American Trouser/ Levi’s/ Reebok/ Louis Raphael/ PVH/ NYCO./Saks/
Dicks Sports/ Wilson
ทวีปยุโรป ได้ แก่ C&A/ Zara/ Diamond/ Wabo/ Duhirst/ Pintail/ British Millerain/
Decathlon
ส่วนแบ่งการตลาดแบ่งเป็ นในประเทศ 30% อเมริ กาเหนือ 25% ยุโรป 25% อเมริ กา
ใต้ 10% และอื่นๆ 10% ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ ประเทศไทย และประเทศไต้ หวัน
จากอดีตถึงปั จจุบนั โรงงานทอผ้ าผืน มุ่งมั่นที่จะสร้ างสรรค์ พัฒ นาคุณ ภาพสินค้ า
อย่างต่อเนื่อง จัดหาตลาดใหม่ๆ ค้ นคว้ าวิจยั สินค้ าเพื่อให้ ทนั ยุคสมัย รวมทังปรั
้ บปรุงคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าลง ทางโรงงานทอผ้ าผืน มิได้ นิ่งนอน
ใจ ยังดาเนินการจัดฝึ กอบรมทังภายใน
้
และภายนอกอย่างสม่าเสมอ เพราะถือว่าทรัพยากรบุคคล
เป็ นสิ่ งส าคัญ ขององค์การที่ ควรดูแลและรักษาไว้ เพื่ อให้ พ นัก งานเกิ ดความพึง ใจพอใจในการ
ทางาน และสามารถทาผลงานให้ ออกมาดียิ่ งขึน้ ซึ่ง เป็ นผลดีกับ องค์ การที่ จ ะมี ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพที่ดี และมีผลประกอบการที่ดีตามมาในอนาคตอีกด้ วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ศุภานัน พุฒ ตาล (2560)ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาโท
รายได้ อยู่ระหว่าง 31,500 บาทขึน้ ไป ตาแหน่งงานเป็ นอาจารย์ อายุงานระหว่าง 4 – 6 ปี สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความเห็นต่อภาพรวมที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ปั จจัยจูงใจมีภ าพรวมอยู่ ในระดับมาก ปั จจัยค ้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าอายุ
รายได้ ตาแหน่งงาน อายุงาน และสังกัดมีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รัตนา แก้ วเกต (2559) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออกของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1.พนักงานส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริ ญ ญาตรี เป็ นพนักงานปฏิบตั ิการ และประสบการณ์ ในการทางานอยู่ระหว่าง 1-4 ปี 2)
พนักงานมีความพึงพอใจในปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก 3) พนักงานมี
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แนวโน้ ม ในการตัดสิ นใจลาออกในระดับปานกลาง 4) พนักงานที่ มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางาน ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
ปั จจัยด้ านแรงจูงในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน 5) เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระดับ ต าแหน่ ง งานไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออกลาของพนัก งาน ส่ ว น
ประสบการณ์ในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 6)
ความพึงพอใจในปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน ได้ แก่ ด้ านความภูมิ ใจในองค์กร ด้ าน
นโยบายและการสื่ อสาร ด้ านความส าเร็ จ และความก้ าวหน้ า ในงาน ด้ านลัก ษณะงาน ด้ า น
สัมพันธภาพภายในองค์กร ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้ านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และด้ านบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนัก งาน ซึ่ ง ผลจากการศึก ษานี จ้ ะท าให้ อ งค์ ก รตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของปั จ จัย ด้ า น
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานของพนัก งาน ให้ ค วามส าคัญ กับ นโยบาย และระบบการปรั บ ปรุ ง
แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อลดแนวโน้ มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
สุพรรษา พุ่มพวง (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร การวิจัยนี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออก และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่มี
อิทธิ พ ล และแนวโน้ ม การลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่ง เขตราษฎร์ บูรณะ
กรุ งเทพมหานคร วิธีการส ารวจ เก็ บข้ อมูลด้ วยวิธีการส ามะโนประชากร จ านวน 282 คน จาก
พนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้ านสุขภาพทังหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่
้
งหนึ่ง เขตราษฎร์
บูรณะกรุ งเทพมหานคร เพื่อตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ตวั แปรทวิ
นาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้ วย t-test, F-test, และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
(Correlation) ผลการวิ จัย พบว่า พนัก งานที่ มี เพศ และอายุต่างกัน มี แ นวโน้ ม การลาออก ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ และปั จจัยด้ านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
แนวโน้ มการลาออก ส่วนปั จจัยด้ านค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้ านผู้บงั คับบัญชา และองค์กร มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผลดังกล่าว
สามารถตี ค วามได้ ว่า หากพนัก งานมี ค วามพึ ง พอใจในค่า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ ได้ รับ มี
ความรู้สกึ เชิงบวกต่อผู้บงั คับบัญชา และองค์กร จะส่งผลให้ พนักงานมีแนวโน้ มการลาออกลดลง
ลลิตา พลซื่อ (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาวัฒ นธรรมองค์กร ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร
และความผูกพันต่อองค์กร ที่ มีผ ลต่อการตัง้ ใจลาออกของพนักงานในกลุ่ม บริ ษัทอุตสาหกรรม
เครื่ องสาอาง งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการตังใจลาออก
้

80
ของพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง 2) ภาวะผู้นาของผู้บริ หาร มีผลต่อการตังใจ
้
ลาออกของพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง และ 3) ความผูกพันต่อองค์กร มีผล
ต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและทดสอบความตรงของเนือ้ หา และความน่าเชื่อถือด้ วยวิธี
ของครอนบาร์ คกับพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง จานวน 30 คน ได้ ระดับความ
เชื่อมัน่ 0.863 โดยแจกกับพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง จานวน 300 คน ส่วน
วิธีการทางสถิตแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงอนุมาน
เป็ นการทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) และพบว่า
วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง
อย่างไรก็ ต าม ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห ารไม่มี ผ ลต่อ การตัง้ ใจลาออกของพนัก งานในกลุ่ม บริ ษั ท
อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง และความผูกพันต่อองค์กรไม่มีผลต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงานใน
กลุม่ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางเช่นเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อความตัง้ ใจลาออกของพนักงาน
ระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาที่สงั กัดสานักงานบัญชีกลาง บริษัท
ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ น าข้ อมู ล ไปใช้ ในการวิ เคราะห์ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดูแลพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน และจะ
ช่วยต่อยอดให้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายขององค์กร และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ ้นด้ วย
โดยได้ นาปัจจัยต่างๆ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และปัจจัยธารงรักษาขององค์กร
รวมถึงลักษณะประชากรศาสตร์ มาเป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิ พ ลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาที่สังกัดสานักงานบัญ ชี
กลาง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มี 3 ปั จจัย เรี ยงลาดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความ
ตังใจลาออกของพนั
้
กงานจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ปั จจัยด้ านความน่าสนใจของงาน ปั จจัยด้ าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ และปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ตอ่ หัวหน้ างาน ซึง่ ทัง้ 3 ปั จจัยเป็ นปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ า มกับ ความตัง้ ใจลาออกของพนัก งานในส่ วนของลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานแตกต่างกันหรื อไม่ จากผลงานวิจยั พบว่าเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความตังใจที
้ ่ จะ
ลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่สงั กัดสานักงานบัญชีกลางบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
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จากัด (มหาชน) และปั จจัยด้ านความน่าสนใจของงาน ปั จจัยด้ านความสัมพันธ์ ต่อหัวหน้ างาน
และปั จจัยด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ มี อิทธิ พ ลต่อความตัง้ ใจลาออกของพนักงานระดับ
บังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ณิ ชารี ย์ ชิณ ะวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจของ
องค์กร และปั จจัยเชิงสาเหตุด้านการบริหารงานของหัวหน้ างาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานบริ ษัทเอกชน: กรณี ศึกษาพนักงานบริ ษัทเอกชน พื น้ ที่ เขตดินแดง และเขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และทดสอบความ
ตรงของเนื ้อหา และความน่าเชื่อถือด้ วยวิธีของครอนบาร์ คกับพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 30
คน ได้ ระดับความเชื่อมั่น 0.898 โดยแจกกับพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 400 คน ส่วนวิธีการ
ทางสถิตแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติท ดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) สถิ ติท ดสอบหาความ
แตกต่า งค่า เอฟ (F-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance:
One-way ANOVA) ทดสอบด้ วยการเปรี ยบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) และทดสอบด้ วย
สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า เมื่อทา
การทดสอบรายด้ านของปั จ จัยคุณ สมบัติส่วนบุคคลมี ผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
บริษัทเอกชนที่แตกต่างกันในด้ าน อายุ สถานภาพ แผนกงาน และประสบการณ์การทางาน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบด้ วยสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอย
เชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) รายปั จ จัย พบว่า ปั จ จัยแรงจูงใจองค์ก ร มี ผ ลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริ ษัทเอกชนเพียงด้ านเดียว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อทาการทดสอบปั จจัยแรงจูงใจองค์กรและปั จจัยเชิงสาเหตุ ด้ านการบริหารงานของหัวหน้ า
งานคู่กัน กลับพบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุด้านการบริ หารงานของหัวหน้ างาน มีผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สวรรณกมล จันทรมะโน (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะลาออกจาก
งานของพนักงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปั จ จัย ด้ านความชัด เจนของงาน ด้ านความรู้ สึ ก ถึ ง การเมื อ งภายในองค์ ก ร และด้ านการ
เปรี ยบเทียบกับตลาดแรงงาน ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงานของพนักงานสานัก งาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตังใจที
้ ่จะลาออก
จากงานของพนักงานสานักงาน กกพ. ได้ ร้อยละ 14.9
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พงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการ
ขนส่งทางบกเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างทางด้ าน
ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ต่ อ แรงจู ง ใจในการลาออกของพนั ก งานกรมการขนส่ ง ทางบก (2)
ความสัมพันธ์ ระหวางปั จจัยภายในองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่ง
ทางบก (3) ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายนอกองค์กรกับแรงจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่งทางบก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานกรมการขนส่งทางบกโดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูล เป็ น แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ในเดือนมิ ถุน ายน 2559 ท าการวิเ คราะห์ ข้อ มูลและ
ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมทางสถิติด้วยวิธี t-Test, FTest, ONE-way ANOVA และ Multiple
Regression Analysis; MRA เพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ กรมการขนส่งทางบกส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อยู่
ในกลุ่มอายุ 41-50 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ มีรายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ยอยู่ที่ 10,001 –
20,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ ตาแหน่งรายได้ การศึกษา และสถานภาพ มีปัจจัยภายใน ได้ แก่ ด้ านสวั สดิการ ด้ าน
เงินเดือน และด้ านโครงสร้ างองค์กร และปั จจัยภายนอก ได้ แก่ ด้ านเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง ด้ าน
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร และด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถบ่ง บอกถึ ง แรงจูง ใจในการลาออกของ
พนักงานกรมการขนส่งทางบกได้
รัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจในงาน
ประสิทธิภ าพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิง
ปฏิรูป ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิท ธิภาพการทางาน
และในส่วนสุดท้ ายการไม่ลาออกจากงาน โดยใช้ แบบสอบถามจานวน 180 ชุด โดยใช้ เครื่ องมือที่
ช่วยในการทาวิจยั ด้ วยโปรแกรม SPSS Version 10.0 และใช้ วิธีทางสถิติในการประมวลผลด้ วย
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อยละ ใช้ สถิ ติ ท ดสอบด้ วย Regression และ Factor Analysis และ Cronbach
Alpha เพื่อวัดความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างก็คือ
พนักงานธนาคารกรุงศรี มีสัดส่วนผู้หญิ งมากกว่าผู้ชาย มีอายุในวัยรุ่ นกลางคนมากกว่าอายุใน
ระดับอื่น มีรายได้ อยู่ที่ระดับปานกลาง พนักงานสาขาส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ที่ระดับปริ ญญาตรี
ตาแหน่งงานจะอยู่ที่ระดับเจ้ าหน้ าที่ 1และมีประสบการณ์ การณ์ ทางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี เสียเป็ น
ส่วนใหญ่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากสมมติฐานภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปของผู้จดั การสาขา
พบว่า ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์ ตอ่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งานของพนักงานสาขา
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และภาวะผู้น าเชิ งปฏิ รูป มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ ประสิท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งานสาขา และ
สมมติฐานสุดท้ ายพบว่าภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงาน
สาขา ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์สถิตทิ ดสอบสมมติฐานนี ้ด้ วยวิธี Regression
ณปภัช นาคเจือทอง (2553) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออก
ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อ
แนวโน้ มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรม โรจนะ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่ อศึกษา
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลาออกของพนัก งานในสวนอุ ต สาหกรรมโรจ นะจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุทางการบริหาร เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การลาออกของพนั ก งานในสวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ จัง หวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยา และเพื่ อ ศึก ษาแนวทางในการป้ อ งกัน และวิธี ก ารในการรั ก ษาหรื อ จูง ใจ
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพให้ ทางานกับองค์กรต่อไป ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้ มการลาออกของพนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ แก่
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค ้าจุนมีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยู่ในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการ
ลาออกของพนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจยั นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการบริ หารจัดการ
ของบริ ษัทในเขตอุตสาหกรรม โรจนะ ได้ เป็ นอย่างดี หรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ควรมีการวิจยั
ในเชิงคุณภาพเพื่ อหาสาเหตุที่แท้ จริ งจากผู้ประกอบการโดยตรง และจากการสัมภาษณ์พนักงาน
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯต่างๆ ในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ควรมี การ
ปรับปรุ ง หรื อแก้ ไขปั จจัยจูงใจและปั จจัยค ้าจุนด้ านต่างๆ และในการทาวิจัยครัง้ ต่อไปควรมีการ
วิจัยให้ ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้ ครอบคลุมทัง้ จังหวัด และกระจายไปสู่ภูมิ ภาคของ
ประเทศไทย
Xiangping Wu (2012) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงาน
ในกรณี ศึกษา พนักงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้ าปลี ก วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่ อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงาน การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ
และใช้ แบบสอบถามในการรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation) ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะงานหรื อขอบเขตของงาน ความพึงพอใจในการทางาน พันธสัญญาขององค์กร มีอิทธิพล
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ต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงาน ผลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ช่วยให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง
ยิ่งขึ ้น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงาน
Iqra Saeed et al (2014) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความตังใจลาออก
้
กับความ
พึงพอใจการปฏิบตั ิงาน คุณ ภาพการทางาน การปรับเปลี่ยนผู้นา ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ความมุ่งมั่นขององค์กร งานวิจัยชิน้ นีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั ญ หาการลาออก ซึ่งพบว่า เป็ น
ปั ญหาใหญ่ในองค์กร รวมถึงเป็ นปั ญหาในโลกของการแข่งขันที่ยากลาบาก องค์กรพยายามที่จะ
ลดอัตราการหมุนเวียน และประหยัดค่าใช้ จ่าย ประกอบด้ วยการจ้ างงาน, การสรรหาและการเลือก
พนักงาน วัตถุประสงค์ของการศึกษาในปั จจุบนั เพื่อเป็ นที่จะรู้ว่าผลกระทบของบางส่วนของปั จจัย
ที่มีผลต่อความตังใจการลาออกของพนั
้
กงาน โดยงานวิจยั ฉบับนีใ้ ช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานจ านวน 200 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบสถิ ติ ท ดสอบหา
ความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) และผลการศึกษาพบว่า ความ
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ การปรับเปลี่ยนผู้นา และความพึงพอใจการปฏิบตั ิงาน มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจลาออก
้
อย่างมีนยั สาคัญ และพบว่า ความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานและการเป็ นสมาชิก
ผู้นาแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลเชิงลบโดยตรงต่อความตังใจลาออก
้
Angela Nijau (2013) ศึก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ กรณี ลูกจ้ างลาออกและ
ผลกระทบต่อการผลิตในภาคเหมื องแร่ ในแทนซาเนี ย แอฟริ กัน เพื่ อศึกษาหาเหตุผลการตัง้ ใจ
ลาออกของพนักงานในเหมื องแร่ โดยใช้ วิธี การสัม ภาษณ์ และการใช้ แบบสอบถาม โดยใช้ วิธี
สัง เคราะห์ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจยั นาเสนอในรูปแบบกราฟ พบว่า อัตราการลาออกมีแนวโน้ มสูงขันจากปี
้
ก่อน
ถึงแม้ ว่าจะมีกระบวนการปรับปรุ ง แนวทางในการลดการลาออกของพนักงาน จากผลการวิจัย
พบว่า ลูกจ้ างให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้ างสูงสุด รองลงมาคือ การปรับตาแหน่ง
และประสบการณ์ ในการทางาน และงานวิ จยั พบว่า ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมการทางาน ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การย้ ายตาแหน่งงาน การตังครรภ์
้
การเกษี ยณอายุ เหตุผลด้ านสุขภาพ
การลาออกเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว มีอิทธิพลต่อการลาออกของลูกจ้ าง ปั จจัยด้ านหน้ าทีความ
รับผิดชอบ ค่าจ้ าง ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ความภูมิใจในองค์กรมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของลูกจ้ าง อย่าวมีนยั สาคัญ
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แนวคิดและทฤษฎีท่ นี ามาใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
1. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จจัยด้ านส่วนบุคคล ขออ้ างอิงจาก(ปรมะ สตะเวทิน.
2546) ซึ่งผู้วิจยั สรุปได้ ว่า ปั จจัยด้ านส่วนบุคลเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของตน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญกว่าองค์ประกอบด้ านอื่นๆ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติเหล่านี ้
จะมี อิ ทธิ พ ลในการกาหนดกลุ่ม เป้าหมาย โดยผู้วิจัยขอเลื อกตัวแปรซึ่ง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และฝ่ ายงาน เพื่ อทาให้
ทราบถึงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านส่วนบุคคลของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นแผนงานและแนวทางในการกาหนดนโยบายแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก ของพนักงานในอนาคต
2. สรุ ปแนวคิด และทฤษฎี เกี่ ยวกับปั จ จัย แรงจูงใจในการทางาน ขออ้ างอิงจาก เฮอร์
ซเบิร์ก Herzberg (1993) อ้ างถึงใน ดาริ น ปฏิเมธี ภรณ์ (2556) ได้ สรุปถึง แรงจูงใจในงานว่าเป็ น
ความต้ องการของคนในองค์กร หรื อการจูงใจจากการทางาน ว่าความพอใจในการทางานและ
ความไม่พอใจในการทางาน ซึ่งทัง้ 2 อย่างนี ้ ไม่ได้ มาจากปั จจัยกลุม่ เดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก 2
ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นสิ่งที่ สร้ างความพึงพอใจในการทางานที่เกิดขึน้
ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลรักและชอบในงานที่ปฏิบตั ิอยู่ และทาให้ บคุ คลในองค์กรที่ปฏิบตั ิงานทางานได้
อย่างมีประสิทธิ ภ าพ ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ เลือกปั จจัยที่ส าคัญ และมีความเกี่ ยวข้ องกับการทางานของ
พนัก งานมาศึก ษา ได้ แ ก่ ด้ านลัก ษณะงาน ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ านความก้ าวหน้ าใน
ตาแหน่งการงาน และสาหรับปั จจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปัจจัยที่บง่ ชี ้ถึงความไม่พอใจใน
การทางาน และเป็ นปั จจัยที่ชว่ ยให้ บคุ คลยังคงปฏิบตั งิ านได้ ตลอดเวลา มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
สิ่งแวดล้ อมภายนอกของงาน เป็ นสิ่งจูงใจให้ คนทางานมากขึ ้นป้องกันไม่ให้ คนออกจากงาน ได้ แก่
ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
และด้ านนโยบายและการบริหารงาน
3. สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ขออ้ างอิงจาก อาร์ ช แลพ
เพอร์ ซ าล Ash and Persall (2007) ได้ สรุ ปถึง ปั จ จัยด้ านภาวะผู้น าองค์กร ว่าเกี่ ยวข้ องทฤษฎี
ภาวะผู้นาแบบสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นการแสดงบทบาทการใช้ ภาวะผู้นาในลักษณะต่างๆ ตลอดจน
กระตุ้นให้ บุคคลการทุกคนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นาแบบสร้ างสรรค์ ทัง้ นี ้ผู้วิจยั ขอเลือก
ปั จจัยภาวะผู้นาที่สาคัญที่มีส่วนส่งเสริ มให้ การทางานของพนักงานตลอดจนบทบาทของผู้บริหาร
มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ จ านวน 3 ด้ านที่มี ความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ น
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ทีม การบริ หารแบบเป็ นทีม แสดงออกด้ วยการรับฟั ง โดยทราบผลการปฏิบตั ิงานของทีมงาน การ
ยอมรับคุณค่าของบุคคลซึ่งกันและกัน ด้ านการไว้ วางใจเพื่อศึกษาความเชื่อถือไว้ ใจกับสมาชิกใน
องค์กร ด้ านการยึดการบริ หารสากล ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ แสดงความคิดเห็น รับฟั ง
ปัญหาและให้ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และด้ านการบริหารเวลาเพื่อศึกษาเกี่ ยวกับการ
ที่ผ้ บู ริ หารองค์กรมีกาหนดการปฏิบตั ิงาน การดาเนินการเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย มีการกาหนด
ระยะเวลาแผนงาน ควบคุมกาหนดลาดับขัน้ ตอน ระยะเวลาแต่ละกระบวนการอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ กิจกรรมนันมี
้ ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ การทางานแม่นยาและใช้ เวลาน้ อยลง
4. สรุ ป แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ร ขออ้ า งอิ ง จาก Ginevicius &
Vaitkunaite (2006) เป็ นการรวบรวมลักษณะของวัฒ นธรรมองค์กร ซึ่งผู้วิจยั สรุ ปว่าเป็ นค่านิยม
ความเชื่อ ความรู้ สึกนึกคิดของคนในองค์กรที่เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบแผนใน
การทางาน ความรับผิดชอบร่วมกัน สามารถใช้ อธิบายลักษณะต่าง ๆ ในโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ขอเลือกวัฒนธรรมองค์กรที่มีงานวิจยั กล่าวถึง
ตามแนวคิดของ Ginevicius & Vaitkunaite (2006) 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว (Adaptation)
เพื่อศึกษาการปรับตัว การจัดการการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อตลาดของบุคลากรในองค์กร
และด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบและอิ ส ระของพนัก งาน (Degree of Employee Responsibility and
Freedom) เช่น ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน ความรับผิดชอบ ระดับความมีอิสระของ
ผู้บริหาร
5. สรุปแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ขออ้ างอิงจาก มอบเล่ย์
Mobley (1982) ผู้วิจยั ขอสรุ ปความหมายของการลาออก ว่าคือสถานการณ์ ที่พนักงานสิ ้นสภาพ
ในความเป็ นสมาชิกขององค์กร สาหรับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกจากงาน สามารถสรุปได้ ว่า
เป็ นความคิดความรู้ สึกเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจการลาออกของพนักงานที่ต้องการลาออก
จากการเป็ นสมาชิกขององค์กรนี ้ในอนาคต ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้ ลาออกจริง เพียงแต่มีความคิดที่จะ
ลาออก โดยอาจเกิดจากสาเหตุการลาออกโดยสมัครใจ และไม่สมัครใจ ทัง้ นี ้ผู้วิจัยต้ องการที่จะ
ศึกษาว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง มี แนวโน้ ม การตัดสินใจ
ลาออกทังสมั
้ ครใจและไม่สมัครใจหรื อไม่

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตามลาดับขันตอน
้
โดยแบ่งเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี ้
วิจัยเชิงปริมาณ
แบ่งการดาเนินการ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. จัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง จ านวน 501 คน (ที่ ม า: ข้ อมูล ณ วัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายทรัพ ยากร
บุคคล โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง จานวน 501 คน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงขอกาหนดพนักงานที่
มีอายุงานกับบริ ษัทตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตร
คานวณการหาขนาดตัวอย่างที่ทราบจานวนประชากร โดยใช้ วิธีการของ Taro Yamane กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา (2560) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ยอมให้ คลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 โดยการคานวณ
ขนาดตัวอย่างกรณีทราบจานวนประชากรจากการใช้ สตู ร ดังนี ้
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N

จากสูตร n

=

เมื่อ

= ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
= จานวนหน่วยประชากรทังหมด
้
= ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

n
N
e

แทนค่า n =

1 + Ne2

501
1 + (501)(0.05)2

n = 222
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จะกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวนประมาณ 222 คน แต่
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ เพิ่มตัวอย่างอีก 18 คน จึงเท่ากับ 240 คน
ขัน้ ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผู้วิจยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้
ดังนี ้
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่ าง 2 ขัน้ ตอนดังนี ้ คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างตามสัดส่วนตามชัน้ ภูมิ (Proportion Stratified
Sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแต่ละฝ่ ายงาน ของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้ วย 3 ฝ่ ายงานได้ แก่ ฝ่ ายการตลาดและการขาย ฝ่ ายธุรการ และฝ่ าย
การผลิต
ตาราง 6 ผลการคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วน ดังนี ้
กลุ่มงาน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายการผลิต
รวม

จานวนประชากรทัง้ หมด
(คน)
67
118
316
501

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
32
57
151
240
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ขันตอนที
้
่ 2 วิธีส่มุ แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บตัวอย่างจากพนักงานแต่ละฝ่ ายงานงานในของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง การเก็บข้ อมูลเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ 1 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้ อมูล จนครบ
จานวน 240 คน
การสร้ างเครื่องมือเพื่อใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างขึน้
เพื่อการศึกษาถึงข้ อมูลส่วนบุคคล ปั จจัยที่ประกอบด้ วย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยค ้าจุน ปั จจัยด้ านภาวะ
ผู้นาองค์กร ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็ น 6 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และ
ระยะเวลาปฏิ บัติง าน โดยเป็ น ค าถามแบบหลายตัว เลื อ ก (Multiple Choices Questions) ให้
ผู้ตอบเลือกเพียงข้ อเดียว ได้ แก่
ข้ อที่ 1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้ เลือกดังนี ้
1. ชาย
2. หญิง
ข้ อที่ 2 อายุ เป็ นระดั บ การวั ด ข้ อมู ล ประเภทเรี ย งล าดั บ (Ordinal Scale) โดยใช้
มาตรฐานการจั ด กลุ่ ม อายุ ต าม Standard International Age Classification ขององค์ ก าร
สหประชาชาติเป็ นหลักในการพิจารณา ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ใช้ กลุ่ม 10 ปี เป็ นหลักในการแบ่ง
ความกว้ างของช่วงอายุ ปิ ยะนุช รัตนกุล (2552) และเพื่อให้ ได้ คาตอบที่มีคณ
ุ ภาพจึงขอเริ่ มแจก
แบบสอบถามตังแต่
้ อายุ 21 ปี ขึ ้นไป
1. 21 - 30 ปี
2. 31 - 40 ปี
3. 41 ปี ขึ ้นไป
ข้ อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดย
มีคาตอบให้ เลือก ดังนี ้
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปวช. / ปวส.
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3. ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า
ข้ อ ที่ 4 ต าแหน่ง การท างาน เป็ น ระดับ การวัด ข้ อมูลประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal
Scale) โดยมีคาตอบให้ เลือก ดังนี ้
1. พนักงานทัว่ ไป
2. หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ชว่ ยผู้จดั การ)
ข้ อที่ 5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
กาหนดรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนจากข้ อมูลฐานเงินเดือนขัน้ ต่าของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง เริ่ มต้ นที่ 10,000 บาท ซึ่งเป็ นกลุ่มพนักงานรับจ้ างรายวันทั่วไป โดย
แบ่งออกเป็ น 5 ช่วง ดังนี ้
1. 10,000 – 19,999 บาท
2. 20,000 - 29,999 บาท
3. 30,000 - 39,999 บาท
4. 40,000 บาท ขึ ้นไป
ข้ อที่ 6 สถานภาพสมรส เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
โดยมีคาตอบให้ เลือก ดังนี ้
1. โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
2. สมรส/อยูด่ ้ วยกัน
ข้ อที่ 7 ฝ่ ายงาน เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญ ญั ติ (Nominal Scale) โดยมี
คาตอบให้ เลือก ดังนี ้
1. ฝ่ ายการตลาดและการขาย
2. ฝ่ ายธุรการ
3. ฝ่ ายการผลิต
ข้ อที่ 8 ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทแห่งนี ้ เป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ
(Ordinal Scale) โดยมีคาตอบให้ เลือก ดังนี ้
1. 1 – 3 ปี
2. มากกว่า 3 ปี – 6 ปี
3. มากกว่า 6 ปี ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จ จัยจูงใจในการทางาน ประกอบด้ วย ด้ านลักษณะ
งาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงานของพนักงาน ที่มีอิทธิ พลต่อ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดย
ใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจานวน 9 ข้ อ โดยใช้ ระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ การ
คานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้ วย
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลัก ษณะเกณฑ์ เป็ น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิ จัย ใช้ สูต ร
สาหรับการหาความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชัน้ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้

= 5–1
5
= 0.80
ดังนัน้ เกณฑ์ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับแบบสอบถามปั จจัยจูงใจในการทางาน
ประกอบด้ วย ด้ านลักษณะงาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงานของ
พนักงาน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยจูงใจในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจัยจูงใจในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยจูงใจในการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจัยจูงใจในการทางาน อยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจัยจูงใจในการทางาน อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ค า้ จุ น ในการท างาน ประกอบด้ วย ด้ าน
ความสัมพันธ์ กับผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
และด้ านนโยบายและการบริ หารงาน ที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert scale questions) รวมจ านวน 12 ข้ อ โดยใช้ ระดับ การวัด ข้ อ มูล ประเภทอัน ตรภาคชัน้
(Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ การคานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อแปล
ผลในแต่ละช่วง ประกอบด้ วย
คะแนน
ระดับความความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลัก ษณะเกณฑ์ เป็ น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิ จัย ใช้ สูต ร
สาหรับการหาความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชัน้ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้
=

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้

5–1
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับแบบสอบถามปั จจัยค ้าจุนในการทางาน
ประกอบด้ วย ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้ านรายได้
และสวัสดิการ และด้ านนโยบาย และการบริ หารงาน ของพนักงาน ที่มี อิทธิ พลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเป็ น
5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ น
ทีม ด้ านการไว้ วางใจ ด้ านการบริหารเวลาของผู้บริหาร ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจานวน 9 ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ การให้ คะแนน คือ การคานวณหาอันตรภาคชัน้
เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้ วย
คะแนน
ระดับความความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลัก ษณะเกณฑ์ เป็ น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิ จัย ใช้ สูต ร
สาหรับการหาความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชัน้ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้

= 5–1
5
= 0.80
ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิด เห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ได้ แก่ ด้ าน
การทางานเป็ นทีม ด้ านการไว้ วางใจ ด้ านการบริ หารเวลาของผู้บริ หารที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเป็ น
5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ผู้จดั การชาวต่างชาติมีภาวะผู้นาองค์กร อยู่ในระดับ
มากที่สดุ
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คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ผู้จดั การชาวต่างชาติมีภาวะผู้นาองค์กร อยู่ในระดับ
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ผู้จดั การชาวต่างชาติมีภาวะผู้นาองค์กร อยู่ในระดับ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ผู้จดั การชาวต่างชาติมีภาวะผู้นาองค์กร อยู่ในระดับ
น้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ผู้จดั การชาวต่างชาติมีภาวะผู้นาองค์กร อยู่ในระดับ
น้ อยที่สดุ
ส่ ว นที่ 5 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยวัฒ นธรรมองค์กร ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว ด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale
questions) รวมจานวน 6 ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี
5 ระดับ ซึ่งมี เกณฑ์ การให้ คะแนน คือ การคานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่ อแปลผลในแต่ละช่วง
ประกอบด้ วย
คะแนน
ระดับความความคิดเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลัก ษณะเกณฑ์ เป็ น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิ จัย ใช้ สูต ร
สาหรับการหาความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชัน้ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้
= 5–1
5
= 0.80

= ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
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ดังนัน้ เกณฑ์ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยวัฒ นธรรมองค์กร ได้ แก่ ด้ านการ
ปรับตัว ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง พนักงานเห็นด้ วยกับวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับ
มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง พนักงานเห็นด้ วยกับวัฒนธรรมองค์กรในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง พนักงานเห็นด้ วยกับวัฒนธรรมองค์กรในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง พนักงานเห็นด้ วยกับวัฒนธรรมองค์กรในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง พนักงานเห็นด้ วยกับ วัฒนธรรมองค์กรในระดับน้ อย
ที่สดุ
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale
questions) รวมจานวน 5 ข้ อ โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี
5 ระดับ ซึ่งมี เกณฑ์ การให้ คะแนน คือ การคานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่ อแปลผลในแต่ละช่วง
ประกอบด้ วย
คะแนน
ระดับความความคิดเห็น
5
หมายถึง
มากที่สดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้ อย
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ลัก ษณะเกณฑ์ เป็ น การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิ จัย ใช้ สูต ร
สาหรับการหาความกว้ างของอันตรภาคชันแต่
้ ละชัน้ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2550) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ = ข้ อมูลที่มีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าสุด
จานวนชัน้
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=

5–1
5
=
0.80
ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สามารถแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก อยู่ในระดับสูง
มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก อยูใ่ นระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก อยู่ในระดับปาน
กลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก อยูใ่ นระดับต่า
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก อยู่ในระดับต่า
มาก
ขัน้ ตอนการในสร้ างเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุคคล ปั จจัยจูงใจในการ
ทางาน ปั จ จัยค า้ จุน ในการท างาน ปั จ จัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ กร และ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อ
สร้ างแบบสอบถามให้ มีความสอดคล้ องกัน
3. ดาเนินการสร้ างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล
ส่วนบุคคล ปั จ จัยจูงใจในการทางาน ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์การ
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
4. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ ที่ป รึ กษาปริ ญ ญานิพ นธ์ และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนามาปรับปรุ ง
แก้ ไขให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
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5. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ ถูก ต้ อ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการปริ ญญานิพนธ์
6. นาแบบสอบถามที่ได้ รับการแก้ ไขแล้ วเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) และการใช้ สานวนภาษา เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ สุดท้ าย
ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out)
7. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน
40 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัล ฟ่ า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) กัลยา วานิชย์ บัญ ชา (2560) เพื่ อหาค่า
ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่ าที่ ได้ แสดงถึงระดับความคงที่ ของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.874 ซึ่งค่าที่ใกล้ เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่
สูง หากพิจารณารายด้ าน รายละเอียดดังนี ้
ตาราง 7 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ตัวแปรข้ อคาถาม
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน

Cronbach’s Alpha
0.855
0.757
0.799
0.888
0.820
0.863
0.797
0.787
0.813
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ตาราง 7 (ต่อ)
ตัวแปรข้ อคาถาม
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม
ด้ านการไว้ วางใจ
ด้ านการบริ หารเวลา
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านการปรับตัว
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Cronbach’s Alpha
0.927
0.881
0.904
0.909
0.724
0.784
0.766
0.931

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ แบ่งลักษณะการเก็บข้ อมูลทาการศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แหล่งข้ อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ จ ากการศึกษาค้ น คว้ า จากหนังสื อ
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อ
ประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
2. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 240 ตัวอย่าง
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากทาการรวบรวมข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว ผู้วิจัยได้ กาหนดการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ในการตอบ
แบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านัน้
2. ทาการลงรหัส (Coding) ข้ อมูล โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตามตัวแปรที่ทาการศึกษา และ
นาข้ อมูลบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยดาเนินการตามขันตอน
้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ในด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง การท างาน รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น สถานภาพสมรส และฝ่ ายงาน โดยการหาความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทางาน ได้ แก่ ด้ านลักษณะงาน ด้ านความ
รับ ผิ ด ชอบ ด้ านความก้ าวหน้ า ในต าแหน่ ง การงานของพนัก งาน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การ
ตัด สิ น ใจลาออก ของพนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา จัง หวัด ระยอง โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 9 ข้ อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)
4.3 การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ค า้ จุ น ในการท างาน ได้ แก่ ด้ านความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านรายได้ และสวั สดิการ และด้ านนโยบาย
และการบริหารงาน ของพนักงาน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
scale questions) รวมจานวน 12 ข้ อ
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ าน
การไว้ วางใจ ด้ านการบริ หารเวลาของผู้บริ หารที่มีอิทธิพ ลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 9 ข้ อ โดยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว และด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวม
จานวน 6 ข้ อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)
4.6 การวิเคราะห์ แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวมจานวน 5 ข้ อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviations)
4.7 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ สถิติ Independent sample t-test, One-way
analysis of variance หรื อ สถิ ติ Brown-Forsythe และและสถิ ติส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
4.7.1 สมมติฐ านที่ 1 พนักงานที่ มี ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และฝ่ ายงาน แตกต่างกัน มี

100
ผลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัด
ระยอง แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ One-way analysis of variance กัลยา วา
นิช ย์ บัญ ชา (2560), สถิ ติ Independent t-test กัล ยา วานิ ช ย์ บัญ ชา (2560) และสถิ ติ BrownForsythe (B) Hartung (2001)
4.7.2 สมมติฐ านที่ 2 ปั จ จัยจูง ใจในการทางาน มี อิท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ สถิติการ
วิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
4.7.3 สมมติฐ านที่ 3 ปั จ จัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ สถิติการ
วิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
4.7.4 สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์การ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ สถิติการ
วิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
4.7.5 สมมติฐ านที่ 5 ปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ สถิติการ
วิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Regression Analysis) สมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นใน
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
การใช้ ส ถิ ติในการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ในการศึกษาค้ น คว้ าครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย เลื อ กใช้ ส ถิ ติโดย
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายของข้ อมูลที่ใช้ ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรูป โดยใช้
ข้ อ มูล ส่วนบุค คล ปั จ จัย จูงใจในการท างาน ปั จ จัยค า้ จุน ในการท างาน ปั จ จัย ด้ านภาวะผู้น า
องค์การ ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก นามาวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1 การหาร้ อยละ (Percentage) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
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𝑃
เมื่อ

=

f
x100
n

P แทน ค่าร้ อยละ
F แทน ความถี่ของคะแนน
N แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรื อ x ̅) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)

เมื่ อ

𝐱̅ =

x̅

∑𝐱
𝐧

แ ท น ค่ า ค ะ แ น น

เฉลี่ย
∑x
n

แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรื อ S.D.) กัลยา วานิ ช ย์
บัญชา (2560)
S.D. = √

𝑛 ∑ x 2 −(∑ x )2
𝑛(𝑛−1)

เมื่ อ S.D.แทน ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Standard
Deviation)
∑x 2
(∑ x )2
n

แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง (Sample Size)

2. สถิติที่ใช้ ทดสอบค่าความเชื่อถือได้ ของเครื่ องมือ (Reliability of the test) โดยใช้ วิธีหา
ค่าครอนบัคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
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∝=

เมื่อ

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
k ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
covariance / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ / variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1 + (k−1)covariance

แทน ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ
แทน จานวนคาถาม
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่างๆ
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม

∝
k

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
covariance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
variance

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ประกอบด้ วย
3.1 สถิ ติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่ อ วิเคราะห์ ค วาม
แตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยมีสตู รในการหาค่า t กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) ดังนี ้
กรณีที่

S21 = S22

สูตร

t=

𝑋̅1 −𝑋̅2
2 +(𝑛 −1)𝑆 2
(𝑛
2
2 1
1
√ 1−1)𝑆1
[𝑛 +𝑛 ]
𝑛1+𝑛2−2
1
2

โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2
กรณีที่
S21 S22
t =

x̅1 −x̅2
2

2

S
S
√ 1+ 2
n1

โดยที่ Degree of freedom (df) =
เมื่อ

t
x̅1
x̅2

n2

2
𝑆2
𝑆2
1
2
[ 𝑛 +𝑛 ]
1
2
2
2
𝑆2
𝑆2
1
2
[𝑛 ]
[𝑛 ]
1
2
+
𝑛1−1 𝑛2−1

แทน ค่าสถิตใิ ช้ พิจารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
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แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
s 22
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
n1
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
df
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (n1+n2-2)
3.2 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) ใช้ ค่า
F-Ratio กรณีคา่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) มีสตู รดังนี ้
s21

ตาราง 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)
แหล่งความ
แปรปรวน

df

SS

ระหว่างกลุม่ (B)

k-1

SS(B)

MS(B =

ภายในกลุม่ (W)

n-k

SS(W)

MS(W) =

n-1

SS(T)

รวม (T)
F=

MS

F

SS( B )
k −1
SS(W )
k −1

MS ( B )
MS (W )

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

เมื่อ
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
df แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่ (k-1) และ
ภายในกลุม่ (n - k)
k
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
n
แทน จานวนตัวอย่างที่ทงหมด
ั้
SS(B) แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square)
SS(W) แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within sum of square)
MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
(Mean square between groups)
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MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean square within groups)
n - k แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of
freedom)
กรณี ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแล้ ว ต้ องทาการทดสอบ
ความแตกต่ า งเป็ นรายคู่ ต่ อ ไป เพื่ อ ดู ว่ า มี คู่ ใ ดบ้ างที่ แ ตกต่ า งกั น โดยใช้ วิ ธี Fisher’s least
significant difference (LSD) กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
1
1
𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝ ; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [ + ]
𝑁𝑖 𝑁𝑗
2
โดยที่

Ni – Nj
Df = N-k

โดยที่

n1 = n j

เมื่อ LSD
t



1− ; n − k
2

แทน ผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้ สาหรับประชากร กลุม่ ที่ I และ j
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับความ

เชื่อมัน่ 95% และชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n – k
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W))
n1
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่ม i
nj
แทน จานวนตัวอย่างของกลุ่ม j

แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
3.3 สถิ ติ Brown-Forsythe (B) คื อ การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งตัว แปรที่
มากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน Hartung (2001) มีสตู รดังนี ้
B=β =

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

โดยค่า

𝑀𝑆(𝑊) = ∑𝑘𝑖=𝑗 [1 −

𝑛𝑗
𝑁

] 𝑆12
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เมื่อ B

แทน ค่าสถิตมิ ีใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
𝑀𝑆(𝐵)
แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean Square
Between Group)
𝑀𝑆(𝑊)
แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square
Within groups) สาหรับ Brown-Forsythe
k
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
nj
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ i
N
แทน ขนาดของประชากร
S12
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง i
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบเป็ น
รายคูเ่ พื่อดูวา่ มีคใู่ ดที่แตกต่างกันโดยใช้ วิธี Dunnett’s T3 วิเชียร เกตุสิงห์ (2543) มีสตู รดังนี ้
𝑡=

เมื่อ

t

𝑥̅𝑖 − 𝑥̅𝑗
1
1
𝑀𝑆(𝑊) [ + ]
𝑛𝑖 𝑛𝑗

แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่า ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean
Square Within groups) สาหรับ Brown-Forsythe
𝑥̅𝑖 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง i
𝑥̅𝑗 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง j
𝑛𝑖 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
𝑛𝑗 แทน จานวนตัวอย่างกลุม่ ที่ j
3.4 การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ จากสมการแสดงการความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (𝛼 +
𝛽1 𝑋1 +𝛽2 𝑋2 +……+𝛽𝑘 𝑋𝑘 ) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้ นี ้ เรี ยกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์
(Error :𝜀) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู จะเป็ นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ 𝛽1
จากค่ า สถิ ติ a และ b ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณโดยกลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยหลัก การวิ เคราะห์ คื อ ค่ า
สัมประสิทธิ์ ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ ที่ทาให้ สมการดังกล่าว มีคา่ ความคาดเคลื่อน
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ก าลัง สองรวมกั น น้ อยที่ สุ ด (Ordinary Least Square : OLS) สมการถดถอยเชิ ง พหุ คูณ ของ
ประชากร สามารถเขียนได้ ดังนี ้ กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560)
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
Y
=
𝛼 + 𝛽1 𝑋1 +𝛽2 𝑋2 +……+𝛽𝑘 𝑋𝑘
เมื่อ
Y
แทน ตัวแปรตาม
X แทน ตัวแปรอิสระ
β1 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)
ของตัวแปรอิสระตัวที่ i(X)
K แทน จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่ อ α และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่าของ Y เมื่ อให้ ตวั แปร
อิสระทังหมดมี
้
คา่ เท่ากับศูนย์
ส่วน β และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัวแปร
อิส ระแต่ล ะตัว ซึ่ง หมายถึ ง อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่ อ ตัวแปรอิ ส ระนัน้
เปลี่ ย นไป 1 หน่ ว ย โดยตัว แปรอิ ส ระตัวอื่ น มี ค่า คงที่ โดยที่ ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ a และ b สามารถ
คานวณได้ จากสูตรดังนี ้
𝑏𝑖 =

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 −∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 −(∑ 𝑋𝑖 )2

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
1. ความผิดพลาด (error) ต้ องเป็ นตัวแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) จะต้ องเท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระกัน
วิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ แบ่งการดาเนินการ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
2. การสร้ างเครื่ องมือเพื่อใช้ ในการวิจยั
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. จัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง จ านวน 501 คน (ที่ ม า: ข้ อมูล ณ วัน ที่ 18 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายทรัพ ยากร
บุคคล พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ พนักงาน โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒ นา จัง หวัด ระยอง จากจ านวน 501 คน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อ มูล ที่ สมบูรณ์ ม ากยิ่ ง ขึน้ ผู้วิจัย จึง ขอ
กาหนดพนักงานในแต่ละฝ่ ายงาน
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จะกาหนดวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
กาหนดผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ จานวน 9 คน ได้ แก่ ฝ่ ายงานละ 3 คน ประกอบด้ วย หัวหน้ างาน (หัวหน้ า
แผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวนฝ่ ายงานละ 1 คน และพนักงานทัว่ ไป ฝ่ ายงานละ 2 คน
รวมทังหมด
้
9 คน รายละเอียด ดังนี ้
ฝ่ ายการตลาดและการขาย ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วย
ผู้จดั การ) จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายธุ ร การ ได้ แ ก่ หัว หน้ างาน (หั ว หน้ าแผนก Supervisor ผู้ ช่ ว ยผู้ จัด การ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายการผลิ ต ได้ แ ก่ หัว หน้ างาน (หัว หน้ า แผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จัด การ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
การสร้ างเครื่องมือเพื่อใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured
Interview) หมายถึง เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความ
ยืดหยุ่น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จากการศึกษางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สัมภาษณ์
และสังเกตการณ์ด้วยตนเอง และบันทึกเสียงผ่านเครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ ในส่วนที่ศกึ ษาเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล ปั จจัยที่ประกอบด้ วย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยค ้าจุน
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ปั จ จัยด้ านภาวะผู้นาองค์การ ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ก ร และแนวโน้ ม การตัด สิ นใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
ขัน้ ตอนแรก เป็ นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ าย
งาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ าน และแบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่ 1 เป็ นการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน ประกอบด้ วย ด้ าน
ลัก ษณะงาน ด้ านความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ านความก้ า วหน้ าในต าแหน่ง การงานของพนัก งาน ที่ มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
ส่ วนที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ประกอบด้ วย ด้ าน
ความสัมพันธ์ กับผู้บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
และด้ านนโยบายและการบริ หารงาน ที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส่ ว นที่ 3 เป็ น การสัม ภาษณ์ เกี่ ยวกับปั จ จัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ได้ แก่ ด้ านการ
ทางานเป็ นที ม ด้ านการไว้ วางใจ ด้ านการบริ หารเวลาของผู้บริ หาร ที่มี อิทธิพ ลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส่ วนที่ 4 เป็ นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ขั น้ ตอนสุ ด ท้ า ย เป็ น การสัม ภาษณ์ เกี่ ย วกับ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ขัน้ ตอนการในสร้ างเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนการสร้
ั้
างเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. กาหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุค คล ปั จ จัยจูงใจในการ
ทางาน ปั จ จัยค า้ จุน ในการท างาน ปั จ จัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ กร และ

109
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อ
สร้ างแบบสอบถามให้ มีความสอดคล้ องกัน
3. ดาเนินการสร้ างแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล ส่วนบุคคล ปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จ จัยค ้าจุนในการทางาน ปั จจัย ด้ าน
ภาวะผู้นาองค์การ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
4. น าแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ในการสัม ภาษณ์ ที่ ส ร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ ที่ ป รึ กษา
ปริ ญญานิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
และนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
5. น าแบบสอบถามเพื่ อใช้ ในการสัม ภาษณ์ ที่ได้ ม าปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถูกต้ อง ตาม
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการปริญญานิพนธ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ได้ แ บ่ง ลัก ษณะการด าเนิ น การ โดยใช้ 3 วิ ธี ก าร คื อ การวิจัย
เอกสาร การสังเกต และการสนทนากลุม่
1. การวิจัย เอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเอกสารเพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมูล
และความรู้ พืน้ ฐานในการสร้ างความเข้ าใจเบื ้องต้ น และการต่อยอดความคิด โดยประมวลและ
สังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ศกึ ษาของงานวิจยั และจากแหล่งข้ อมูลทางงานวิ ชาการ
งานวิจยั บทความ
2. การสังเกต (Observation) การสังเกตจากการสัมภาษณ์ ในลักษณะการสนทนา
โดยการสังเกต การแสดงออก กิ ริย าท่าทางหรื อภาษาท่าทาง ตลอดจนความสอดคล้ อ ง หรื อ
ขัดแย้ งของการแสดงออกกับคาพูด การใช้ ภาษา เป็ นต้ น โดยเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
9
คน ได้ แก่
ฝ่ ายการตลาดและการขาย ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วย
ผู้จดั การ) จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายธุ ร การ ได้ แ ก่ หัว หน้ างาน (หั ว หน้ าแผนก Supervisor ผู้ ช่ ว ยผู้ จัด การ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายการผลิ ต ได้ แ ก่ หัว หน้ างาน (หัว หน้ า แผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จัด การ)
จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
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การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ และสรุ ปข้ อมูลจากการที่ได้ สัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดด้ วยตนเอง โดยใช้ วิธีบนั ทึกเสียงผ่านเครื่ องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ
สัง เกตการณ์ ร่วม เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มูล ที่ ค รบถ้ ว นและสามารถน าเสนอในประเด็น ปั จ จัย ต่างๆ ได้
ครบถ้ วน ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) โดยเป็ นการนาผลการศึกษา
ที่ค้นพบจากการศึกษาทัง้ 2 ส่วนคือ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมา สังเคราะห์เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่
เป็ นข้ อความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามเกณฑ์การยอมรับที่กาหนดขึ ้น คือ
1. ข้ อ ค้ น พบจากการศึก ษาทัง้ 2 ส่วนที่ ต รงกัน หรื อมี ค วามเชื่ อมโยงกัน สามารถ
อธิบาย ในเชิงสาเหตุตอ่ กันได้
2. ข้ อค้ นพบจากการศึกษาเชิงปริ มาณที่ระบุว่าเป็ นปั จจัยในระดับมาก แม้ ข้อค้ นพบ
ไม่ได้ ระบุไว้
3. ข้ อค้ นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพที่ระบุว่าเป็ นปั จจัยในระดับมาก แม้ ข้อค้ นพบ
ไม่ได้ ระบุไว้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ และเชิง
คุณภาพ โดยนาเสนอการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบรายงาน และตารางประกอบ
คาอธิบาย ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ผลการวิจัยเชิงปริ มาณ ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จานวน 240 ชุด โดย
การแบ่งนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา ประกอบด้ วย
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 6 ตอน และ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 5 ข้ อ
ส่ ว นที่ 2 วิเคราะห์ ผ ลการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ซึ่ ง ได้ รวบรวมข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์
พนักงาน โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จานวน 9 คน ได้ แก่ ฝ่ ายงานละ 3 คน
ประกอบด้ วย หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวนฝ่ ายงานละ 1 คน
และพนักงานทัว่ ไป ฝ่ ายงานละ 2 คน รวมทังหมด
้
9 คน โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 6 ส่วน ได้ แก่
การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา
องค์กร ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร และแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจยั ได้ กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อของตัวแปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
xˉ
แทน
S.D. แทน
t
แทน

ค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t – distribution
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MS แทน
SS แทน
df แทน
F-prob แทน

ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ชันของความเป็
้
นอิสระ (degree of Freedom)
ค่าความน่าจะเป็ น ส าหรับ บอกนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (ตาราง One-Way

ANOVA)
F-ratio แทน ค่าที่ใช้ พิจารณา F-distribution
LSD แทน Least Significant Difference
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
R
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ุ
R2 แทน ค่าอานาจในการพยากรณ์
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
b
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
β
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
SE แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสทธิ์การถดถอยของตัวแปร
พยากรณ์
y
แทน คะแนนของความสามารถในการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แก้ ปัญหาที่ได้ จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
z
แทน คะแนนของความสามารถในการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แก้ ปัญหาที่ได้ จากสมการพยากรณ์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการแบ่งนาเสนอ
ออกเป็ น 2 ส่วน ตามลาดับดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

113
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ตอนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ตอนที่ 6 ข้ อมูล เกี่ ยวกับ แนวโน้ ม การตัด สิน ใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 5 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ
สมรส ฝ่ ายงาน และระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สมมติฐานที่ 4 ภาวะผู้นาองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่ งผลวิเคราะห์ ออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 9 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ (คน)
55
185
240

ร้ อยละ
22.92
77.08
100.00
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จากตาราง 9 พบว่า ข้ อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 240 คน ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.08 รองลงมา คือ เพศ
ชาย จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.92 ตามลาดับ
ตาราง 10 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
21 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
160
63
17
240

ร้ อยละ
66.67
26.25
7.08
100.00

จากตาราง 10 พบว่า ข้ อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ้จานวน 240 คน ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 รองลงมา คือ อายุ
31 – 40 ปี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 และอายุ 41 ปี ขึ ้นไป จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 7.08 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านอายุมีความถี่
ค่อนข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อเป็ นการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
ตาราง 11 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่จดั กลุ่มใหม่
อายุ
21 - 30 ปี
31 ปี ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
160
80
240

ร้ อยละ
66.67
33.33
100.00

จากตาราง 11 พบว่า ข้ อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ้จานวน 240 คนที่จดั กลุ่ม
ใหม่ ผู้ที่ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี อ ายุ 21 - 30 ปี จ านวน 160 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 66.67
รองลงมา คือ อายุ 31 ปี ขึ ้นไป จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ตามลาดับ
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ตาราง 12 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวส.
ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า
รวม

ความถี่ (คน)
93
52
95
240

ร้ อยละ
38.75
21.67
39.58
100.00

จากตาราง 12 พบว่า ข้ อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้จานวน 240
คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า จานวน 95 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 39.58รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 93 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.75 และการศึกษาปวช. / ปวส. จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.67 ตามลาดับ
ตาราง 13 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับตาแหน่งการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาแหน่งการทางาน
พนักงานทัว่ ไป
หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ)
รวม

ความถี่ (คน)
214
26

ร้ อยละ
89.17
10.83

240

100.00

จากตาราง 13 พบว่า ข้ อมูลตาแหน่งการทางานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน
240 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งพนักงานทัว่ ไป จานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ
89.17 รองลงมา คือ ตาแหน่งหัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวน 26
คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.83 ตามลาดับ

116
ตาราง 14 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับรายได้ ตอ่ เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ ตอ่ เดือน
10,000 – 19,999 บาท
20,000 - 29,999 บาท
30,000 - 39,999 บาท
40,000 บาท ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
160
62
15
3
240

ร้ อยละ
66.67
25.83
6.25
1.25
100.00

จากตาราง 14 พบว่า ข้ อมูลรายได้ ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 240
คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท จานวน 160 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 66.67 รองลงมา คือ รายได้ ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.83 รายได้ ต่อเดือน 30,000 - 39,999 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 6.25 และ
รายได้ ตอ่ เดือน 40,000 บาท ขึ ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านรายได้ ตอ่ เดือนมี
ความถี่คอ่ นข้ างต่า ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการรวมชันใหม่
้ เพื่อเป็ นการทดสอบสมมติฐานดังนี ้
ตาราง 15 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับรายได้ ตอ่ เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามที่จดั กลุม่
ใหม่
รายได้ ตอ่ เดือน
10,000 – 19,999 บาท
20,000 บาท ขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
160
80
240

ร้ อยละ
66.67
33.33
100.00

จากตาราง 15 พบว่า ข้ อมูลรายได้ ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 240
คนที่จดั กลุ่มใหม่ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,000 – 19,999 บาท จานวน
160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 รองลงมา คือ รายได้ ต่อเดือน 20,000 บาท ขึน้ ไป จานวน 80 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 คน ตามลาดับ
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ตาราง 16 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสมรส
โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
สมรส/อยู่ด้วยกัน
รวม

ความถี่ (คน)
183
57
240

ร้ อยละ
76.25
23.75
100.00

จากตาราง 16 พบว่า ข้ อมูลสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ้จานวน 240
คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 183 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 76.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23.75 ตามลาดับ
ตาราง 17 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับฝ่ ายงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายผลิต
รวม

ความถี่ (คน)
37
75
128
240

ร้ อยละ
15.42
31.25
53.33
100.00

จากตาราง 17 พบว่า ข้ อมูลฝ่ ายงานของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี ้จานวน 240 คน ผู้ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางานในฝ่ ายผลิต จานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.33 รองลงมา
คือ ฝ่ ายธุรการ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 และฝ่ ายการตลาดและการขาย จานวน 37
คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.42 ตามลาดับ
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ตาราง 18 จานวนความถี่ และค่าร้ อยละ เกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบตั งิ านในบริษัทแห่งนี ้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในบริษัทแห่งนี ้
1 – 3 ปี เต็ม
มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป – 6 ปี เต็ม
มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
151
55
34
240

ร้ อยละ
62.92
22.92
14.17
100.00

จากตาราง 18 พบว่า ข้ อมูลระยะเวลาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทแห่งนี ้ของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั นี ้จานวน 240 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี เต็ม จานวน
151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.92 รองลงมา คือ มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป – 6 ปี เต็ม จานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22.92 และมากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.17 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน
ด้ านความรับผิดชอบ
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม

xˉ
3.30
2.89
2.51
2.90

S.D.

แปลผล

0.66
0.83
1.01
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง

จากตาราง 19 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ แก่ ด้ านลักษณะงาน และด้ านความรับผิดชอบ โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 2.89
ตามลาดับ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.51
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน
ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน
1. งานที่ทา่ นทาในปัจจุบนั มีลกั ษณะงานตรงกับความรู้
และความสามารถของตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่
2. งานที่ทา่ นดูแลมีความหลากหลาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น การโยกย้ ายฝ่ าย ยุบรวม
ฝ่ ายงาน
3. ท่านได้ รับความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอจากการ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่
4. งานที่ทา่ นรับผิดชอบในปั จจุบนั ยังคงเป็ นงานที่
น่าสนใจ และท้ าทายความสามารถ
ด้ านลักษณะงานโดยรวม
ด้ านความรับผิดชอบ
5. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีปริมาณงานที่
รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาของท่านในแต่ละวัน
6. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ตาแหน่งที่ทา่ นทาอยู่ มีการ
ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
7. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีอานาจในการ
ตัดสินใจในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน
อย่างเต็มที่
ด้ านความรับผิดชอบโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

2.90

1.48

ปานกลาง

3.56

1.19

มาก

3.66

0.81

มาก

3.08

0.96

ปานกลาง

3.30

0.66

ปานกลาง

2.68

1.16

ปานกลาง

3.85

0.98

มาก

2.13

1.29

น้ อย

2.89

0.83

ปานกลาง
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ตาราง 20 (ต่อ)
ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงาน
8. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านได้ รับการพิจารณาความ
ดีความชอบ รวมไปถึงการปรับตาแหน่งอย่างยุตธิ รรม
9. ท่านมีโอกาสได้ รับคัดเลือกเข้ าฝึ กอบรมเพิ่มเติม ในด้ าน
ที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่ ทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ
10. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีโอกาสก้ าวหน้ าในการ
ทางาน โดยมีโอกาสได้ เลื่อนตาแหน่งในหน้ าที่การงานที่
สูงขึ ้น
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงานโดยรวม
ปัจจัยจูงใจในการทางานโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

2.63

0.85

ปานกลาง

2.55

1.42

น้ อย

2.36

1.08

น้ อย

2.51
2.90

1.01
0.72

น้ อย
ปานกลาง

จากตาราง 20 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทางานพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านลัก ษณะงานโดยรวม พนัก งานมี ค วามคิด เห็ น อยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.30 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อได้ รับ
ความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอจากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่ และข้ องานที่ดแู ลมี
ความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น การโยกย้ ายฝ่ าย ยุบรวมฝ่ ายงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.66 และ 3.56 ตามล าดับ และพนักงานมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้ แก่ ข้ องานที่รับผิดชอบในปั จจุบนั ยังคงเป็ นงานที่น่าสนใจ และท้ าทายความสามารถ และข้ อ
งานที่ทาในปั จจุบนั มีลกั ษณะงานตรงกับความรู้ และความสามารถของตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และ 2.90 ตามลาดับ
ด้ านความรับผิดชอบโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.89 และหากพิจ ารณารายข้ อ พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อขณะ
ปฏิ บัติงานที่ โรงงาน ตาแหน่งที่ ทาอยู่ มี การระบุหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบที่ ชัดเจน โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.85 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะปฎิบตั ิงานที่โรงงาน ท่าน
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มีปริ มาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาของท่านในแต่ละวัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และ
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน ท่านมีอานาจในการ
ตัดสินใจในส่วนงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของท่านอย่างเต็มที่ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.13
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้ แ ก่ ข้ อ ขณะปฏิ บัติ ง านที่ โรงงาน ได้ รับ การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ รวมไปถึ ง การปรั บ
ตาแหน่งอย่างยุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.63 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย
ได้ แก่ ข้ อมีโอกาสได้ รับคัดเลือกเข้ าฝึ กอบรมเพิ่มเติม ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งงานที่ท่ านทา
อยู่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ กรอย่างสม่ าเสมอ และข้ อ ขณะปฏิ บัติงานที่ โรงงาน มี โอกาส
ก้ าวหน้ าในการทางาน โดยมีโอกาสได้ เลื่อนตาแหน่งในหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
2.55 และ 2.36 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยค ้าจุนในการทางานของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
ปัจจัยค ้าจุนในการทางานโดยรวม

xˉ
3.04
3.92
3.11
3.19
3.31

S.D.

แปลผล

0.82
0.65
0.59
0.62
0.49

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 21 การวิเคราะห์ปัจจัยค ้าจุนในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และพนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านนโยบาย และการบริ หารงาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ และด้ าน
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.19 3.11 และ 3.04 ตามลาดับ
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยค ้าจุนในการทางานของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน
ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
1. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานให้ การสนับสนุนท่านใน
การทางานเป็ นอย่างดี
2. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานมีสว่ นในการรับผิดชอบ
กับท่านในกรณีที่ทา่ นทางานผิดพลาดไม่ได้ มาตรฐาน
3. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานของท่านมีความ
ยุตธิ รรม
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างานโดยรวม
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
4. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านรู้สกึ สบายใจในการทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่าน
5. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะ
ช่วยเหลือ รับฟั งท่านทุกครัง้ หากท่านพบปัญหาจากการทางาน
6. ปัญหาการกระทบกระทัง่ ในการทางานระหว่างท่านกับเพื่อน
ร่วมงาน เช่น การถกเถียง การโต้ ตอบ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เกิดการขัดแย้ ง หรื อการเข้ าใจผิด ไม่มีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์สว่ นตัวของท่านกับเพื่อนร่วมงาน
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

3.51

0.86

มาก

2.63

1.16

ปานกลาง

2.98

0.85

ปานกลาง

3.04

0.82

ปานกลาง

4.03

0.64

มาก

3.91

0.77

มาก

3.82

0.82

มาก

3.92

0.65

มาก
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ตาราง 22 (ต่อ)
ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
7. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านพึงพอใจกับเงินเดือน
และการปรับเงินเดือนของท่าน
8. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการ
สิทธิพิเศษของบริษัทจัดให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การ
ตรวจสุขภาพประจาปี
9. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ผลตอบแทน เงินเดือน และ
สวัสดิการของบริษัท มีความเหมาะสมเป็ นธรรม
ด้ านรายได้ และสวัสดิการโดยรวม
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
10. บริ ษัทมีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมาย เพื่อให้
พนักงานรับรู้และเข้ าใจอย่างเป็ นประจาและสม่าเสมอ
11. ท่านเห็นด้ วยกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของโรงงาน
ว่าสามารถพัฒนาธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็จก้ าวหน้ ามาก
ยิ่งๆขึ ้นไปในอนาคต
12. ท่านเห็นด้ วยกับการบริหารงานภายในโรงงาน
ตลอดจนกระบวนการทางานในแต่ละฝ่ ายที่มีการกาหนด
แนวทางไว้ อย่างชัดเจน ไม่ซบั ซ้ อน
ด้ านนโยบาย และการบริหารงานโดยรวม
ปัจจัยค ้าจุนในการทางานโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

2.39

0.99

น้ อย

4.12

0.67

มาก

2.83

0.80

ปานกลาง

3.11

0.59

ปานกลาง

3.84

0.83

มาก

3.19

0.58

ปานกลาง

2.53

1.05

น้ อย

3.19
3.31

0.62
0.49

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 22 การวิเคราะห์ ปั จจัยคา้ จุนในการทางานของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อ
ขณะปฏิบัติงานที่โรงงาน หัวหน้ างานให้ การสนับสนุนท่านในการทางานเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ ย
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เท่ากับ 3.51 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน
หัวหน้ างานมีความยุติธรรม และข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน หัวหน้ างานมีส่วนในการรับผิดชอบ
กับท่านในกรณีที่ทา่ นทางานผิดพลาดไม่ได้ มาตรฐาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ 2.63 ตามลาดับ
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้ อ
ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน ท่านรู้สึกสบายใจในการทางานร่วมกับเพื่อนร่ วมงานของท่าน
ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน เพื่อนร่วมงานของท่านยินดีที่จะช่วยเหลือ รับฟั งท่านทุกครัง้ หากท่าน
พบปั ญ หาจากการทางาน และข้ อ ขณะปฏิ บัติง านที่ โรงงานและพบปั ญ หาการกระทบกระทั่ง
ระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การถกเถียง การโต้ ตอบ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดการขัดแย้ ง
หรื อการเข้ าใจผิด ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับเพื่อนร่วมงาน โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 3.91 และ 3.82 ตามลาดับ
ด้ านรายได้ และสวัส ดิการโดยรวม พนักงานมี ค วามคิด เห็ นอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อ
ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน พึงพอใจกับสวัสดิการ สิทธิพิเศษของบริ ษัทจัดให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
การตรวจสุขภาพประจาปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้ แ ก่ ข้ อ ขณะปฏิ บัติง านที่ โรงงาน ผลตอบแทน เงิ น เดื อ น และสวัส ดิ ก ารของบริ ษั ท มี ค วาม
เหมาะสมเป็ นธรรม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และพนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้ อย ได้ แก่
ข้ อ ขณะปฏิ บัติงานที่ โรงงาน ท่านพึงพอใจกับ เงิน เดือน และการปรับ เงิน เดือ นของท่าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39
ด้ านนโยบาย และการบริหารงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.19และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อ
บริ ษัทมีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมาย เพื่ อให้ พนักงานรับรู้ และเข้ าใจอย่างเป็ นประจาและ
สม่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อเห็น
ด้ วยกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของโรงงาน ว่าสามารถพัฒนาธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็ จก้ าวหน้ า
มากยิ่งๆขึ ้นไปในอนาคต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย
ได้ แก่ ข้ อเห็นด้ วยกับการบริ หารงานภายในโรงงาน ตลอดจนกระบวนการทางานในแต่ละฝ่ ายที่มี
การกาหนดแนวทางไว้ อย่างชัดเจน ไม่ซบั ซ้ อน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.53
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ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กรของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม
ด้ านการไว้ วางใจ
ด้ านการบริ หารเวลา
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร โดยรวม

xˉ
3.72
2.48
3.25
3.15

S.D.

แปลผล

0.82
0.88
0.99
0.79

มาก
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 23 การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กรโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ แก่ ด้ านการบริ หารเวลา โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.25 และพนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้ อย ได้ แก่ ด้ านการไว้ วางใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.48
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กรของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม
1. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริมบรรยากาศการ
ทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่าของเพื่อนร่วมทีมงาน
2. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริมให้ พนักงานแต่
ละทีมมีความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
3. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสนับสนุนการประชุม
ร่วมกันภายในทีมเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละงาน
ด้ านการทางานเป็ นทีมโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

3.85

0.91

มาก

3.73

0.83

มาก

3.59

1.04

มาก

3.72

0.82

มาก
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ตาราง 24 (ต่อ)
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ด้ านการไว้ วางใจ
4. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมอบหมายงานได้ อย่าง
เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน
5. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสร้ างความเชื่อถือ
ไว้ วางใจให้ กบั พนักงานด้ วยการบริ หารตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ยุตธิ รรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
และความยุตธิ รรม
6. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านยอมรับ และเห็นด้ วย
กับการนาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ และนามาปรับใช้ กบั การทางานในปัจจุบนั
ด้ านการไว้ วางใจโดยรวม
ด้ านการบริหารเวลา
7. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมีการกากับควบคุม
กระบวนการทางานอย่างรอบคอบเพื่อให้ งานได้ บรรลุ
เป้าหมายอย่างชัดเจน
8. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมีการกาหนดระยะเวลา
การปฏิบตั งิ าน อย่างชัดเจน เพื่อให้ งานดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านจัดให้ มีการประชุม
ประสานงานร่วมกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่อติดตามความคืบหน้ า
ของงานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
ด้ านการบริ หารเวลาโดยรวม
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กรโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

2.35

1.02

น้ อย

2.88

0.82

ปานกลาง

2.23

1.13

น้ อย

2.48

0.88

น้ อย

3.27

1.06

ปานกลาง

3.19

1.03

ปานกลาง

3.30

1.20

ปานกลาง

3.25
3.15

0.99
0.79

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 24 การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กรของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านการท างานเป็ น ที ม โดยรวม พนักงานมี ค วามคิด เห็ น อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.72 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้ อ ได้ แก่ ข้ อ
ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริ มบรรยากาศการทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่าของเพื่อน
ร่วมทีมงาน ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละทีมมีความเข้ าใจซึง่ กันและ
กัน และข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสนับสนุนการประชุมร่ วมกั นภายในทีมเพื่อระดมความ
คิดเห็นในแต่ละงาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 3.73 และ 3.59 ตามลาดับ
ด้ านการไว้ วางใจโดยรวม พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.48 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้ แก่ ข้ อผู้จัดการ
ชาวต่างชาติของท่านสร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กบั พนักงานด้ วยการบริ หารตามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา และความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และ
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน และข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านยอมรับ และ
เห็นด้ วยกับการนาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ของพนักงานอย่างสม่าเสมอ และนามาปรับใช้ กบั การ
ทางานในปัจจุบนั มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และ 2.23 ตามลาดับ
ด้ านการบริ หารเวลาโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.25 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกข้ อ ได้ แก่
ข้ อผู้จัดการชาวต่างชาติของท่านจัดให้ มี การประชุม ประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่ อติดตาม
ความคืบหน้ าของงานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ ข้ อผู้จัดการชาวต่างชาติของท่านมีการกากับ
ควบคุม กระบวนการท างานอย่างรอบคอบเพื่ อให้ ง านได้ บ รรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน และข้ อ
ผู้จัดการชาวต่างชาติของท่านมี การกาหนดระยะเวลาการปฏิ บัติงาน อย่างชัดเจน เพื่ อให้ งาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 3.27 และ 3.19
ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านการปรับตัว
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม

xˉ
3.89
3.83
3.86

S.D.

แปลผล

0.67
0.65
0.53

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 25 การวิเคราะห์ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ทุกด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.83
ตามลาดับ
ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านการปรับตัว
1. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทางานของท่าน
ได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร
2. ท่านยินดี และเปิ ดรับการเรี ยนรู้นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ การทางานของท่านมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. ท่านสามารถย้ ายตาแหน่งงาน หรื อย้ ายสถานที่
ทางานเดิมของท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร
ด้ านการปรับตัวโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

3.94

0.92

มาก

4.48

0.63

มากที่สดุ

3.25

1.17

ปานกลาง

3.89

0.67

มาก
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ตาราง 26 (ต่อ)
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
4. ท่านยินดีที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ได้ ตามที่บริษัทต้ องการ
5. ท่านให้ ความสนใจข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรื อกิจกรรม CSR ของ
บริษัทท่านอย่างสม่าเสมอ
6. ท่านปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นประจา
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม

xˉ

S.D.

แปลผล

4.34

0.73

มากที่สดุ

2.68

1.42

ปานกลาง

4.48

0.70

มากที่สดุ

3.83
3.86

0.65
0.53

มาก
มาก

จากตาราง 26 การวิ เคราะห์ ปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ ก รของพนัก งานโรงงานทอผ้ า ผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านการปรับตัวโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และ หากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ข้ อยินดี และเปิ ดรับ
การเรี ยนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ อช่วยให้ การทางานของท่านมี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
การทางานของท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และพนักงานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อสามารถย้ ายตาแหน่งงาน หรื อย้ ายสถานที่ทางานเดิมของ
ท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมโดยรวม พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ หากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ได้ แก่
ข้ อปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นประจา และข้ อยินดีที่จะ
เข้ าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ ตามที่บริ ษัทต้ องการ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48
และ 4.34 และพนักงานมี ความคิด เห็ น อยู่ ในระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ข้ อสนใจข้ อ มูลข่าวสารที่
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เกี่ ยวกับความรับผิ ดชอบต่อสังคม (CSR) หรื อกิจกรรม CSR ของบริ ษัทท่านอย่างสม่ าเสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68
ตอนที่ 6 ข้ อมูล เกี่ ยวกับ แนวโน้ ม การตัด สิน ใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
1. ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาท่านรู้สกึ เบื่อหน่าย จากการทางาน
จนทาให้ ทา่ นต้ องการลาออก
2. ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาท่านรู้สกึ เครี ยด กดดัน จากการ
ทางานจนทาให้ ทา่ นต้ องการลาออก
3. ท่านจะตัดสินใจลาออกทันที เมื่อมีองค์กรอื่น หรื อ
บริษัทอื่นยื่นข้ อเสนอค่าตอบแทนสูงขึ ้นแม้ เพียงเล็กน้ อย
4. ท่านติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานตามเวปไซด์
จัดหางานเป็ นประจา
5. ท่านปรึกษาเพื่อน หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เรื่ องตาแหน่งงาน
ว่างของบริ ษัท หรื อองค์กรอื่นเป็ นประจา
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกโดยรวม

xˉ
2.41

S.D.

แปลผล

1.10

น้ อย

2.17

1.09

น้ อย

3.10

1.06

ปานกลาง

1.95

1.27

น้ อย

2.14

1.41

น้ อย

2.35

1.02

น้ อย

จากตาราง 27 การวิเคราะห์ แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกโดยรวม อยู่ในระดับ น้ อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ได้ แก่ ข้ อจะตัดสินใจลาออกทันที เมื่อมีองค์กรอื่น หรื อบริ ษัทอื่นยื่นข้ อเสนอค่าตอบแทนสูงขึ ้นแม้
เพี ยงเล็กน้ อย โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย ได้ แก่ ข้ อ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกเบื่อหน่าย จากการทางานจนทาให้ ท่านต้ องการลาออก ข้ อในช่วงเวลาที่
ผ่านมารู้สกึ เครี ยด กดดัน จากการทางานจนทาให้ ท่านต้ องการลาออก ข้ อปรึกษาเพื่อน หรื อบุคคล
ที่ร้ ู จกั เรื่ องตาแหน่งงานว่างของบริ ษัท หรื อองค์กรอื่นเป็ นประจา และข้ อติดตามข่าวประกาศรับ
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สมัค รงานตามเวปไซด์ จัด หางานเป็ นประจ า โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 2.41 2.17 2.14 และ 1.95
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้อ มู ลเชิ งอนุ ม านเพื่ อ ทดสอบสมมติฐาน จ านวน 5 ข้ อ
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่ มี
ข้ อ มูล ส่วนบุค คลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ต าแหน่ง การท างาน รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และระยะเวลาปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน มีระดับแนวโน้ ม การตัดสินใจ
ลาออกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ แตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ แตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ เพศ โดยใช้ Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics

Sig.

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

9.118*

0.003
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*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้ Levene’s
test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้ การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณี ค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ เพศ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

t-test of Equality of Means
เพศ

xˉ

S.D.

t

df

Sig.

ชาย
หญิง

2.84
2.21

1.13
0.94

3.760*

77.734

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ เพศ พบว่า
แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออก ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานเพศชายมีคา่ เฉลี่ยมากกว่าพนักงานเพศหญิง โดยมีผลต่างเท่ากับ 3.760
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
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H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics

Sig.

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

10.782*

0.001

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช้ Levene’s
test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้ การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณี ค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ อายุ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

t-test of Equality of Means
อายุ

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

21 - 30 ปี
31 ปี ขึ ้นไป

xˉ
2.43
2.19

S.D.

t

df

Sig.

1.09 1.901 192.943 0.059
0.87

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ อายุ พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ค่า Sig. เท่ากับ 0.059 ซึง่ มากกว่า 0.05 หมายความว่า
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มี อายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ตัด สิ น ใจลาออกไม่ แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนัก งานโรงงานทอผ้ า ผื น อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา จัง หวัด ระยอง ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนัก งานโรงงานทอผ้ า ผื น อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา จัง หวัด ระยอง ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ความแตกต่างจะใช้ การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใช้ สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ BrownForsythe test ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้ า
ยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่า เฉลี่ ย อย่างน้ อ ยหนึ่ง คู่ที่ แ ตกต่างกัน จะน าไป
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ระดับการศึกษา โดยใช้
Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
7.086*

Sig.
0.001

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้
Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 33 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ระดับการศึกษา โดยใช้
Brown-Forsythe
Robust Tests of Equality of Means
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Statistic
6.516*

Sig.
0.002

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุ่มระดับ
การศึกษา โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ น รายคู่ โดยใช้ วิธี ท ดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่ อเปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย รายคู่
ปรากฏผลดังตาราง 33
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ตาราง 34 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ระดับการศึกษา เป็ นรายคู่
ด้ วย Dunnett’s T3
ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

xˉ
2.63

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2.63
-

ปวช. / ปวส.

ปวช. / ปวส.

2.32

-

2.32
0.31
(0.260)
-

ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า

2.10

-

-

ปริญญาตรี หรื อสูง
กว่า
2.10
0.53*
(0.001)
0.22
(0.460)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุ่มระดับ
การศึกษา เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กับพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออกมากกว่าพนักงานที่ มี ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี หรื อสูงกว่า โดยมี ผลต่างของค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.53
สาหรับรายคูอ่ ื่นพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีตาแหน่งการทางานแตกต่างกัน มีระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
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H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีตาแหน่งการ
ทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มี ตาแหน่งการ
ทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ตาแหน่งการทางาน โดยใช้
Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
9.601*

Sig.
0.002

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มตาแหน่งการทางาน
โดยใช้ Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้ การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณี ค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ตาแหน่งการทางาน
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

ตาแหน่งการทางาน

t-test of Equality of Means
xˉ

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

พนักงานทัว่ ไป
หัวหน้ างาน (หัวหน้ า
แผนก Supervisor
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ)

S.D.

t

df

Sig.

2.37 1.06 1.330 45.900 0.190
2.18 0.61

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ตาแหน่งการทางาน พบว่า
แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออก ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.190 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีกลุ่มตาแหน่งการทางานแตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จัง หวัดระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีคา่ น้ อยกว่า
0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
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H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
20.240*

Sig.
0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 37 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
โดยใช้ Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้ การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณี ค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก 10,000 – 19,999
บาท
20,000 บาท ขึ ้น
ไป

t-test of Equality of Means
xˉ

S.D.

t

df

Sig.

2.46

1.11 2.572* 213.796 0.011

2.14

0.79
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*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออก ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.011 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 นั่ น คื อ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว่า
พนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท ขึ ้นไป โดยมีผลต่างเท่ากับ 2.572
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อย
กว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน

142
ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ สถานภาพสมรส โดยใช้
Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
7.505*

Sig.
0.007

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 39 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มสถานภาพสมรส โดย
ใช้ Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า มี ค่าความแปรปรวนแตกต่างกันจึงใช้ การทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณี ค่าความแปรปรวน
แตกต่างกัน (Equal variances not assumed)
ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ สถานภาพสมรส
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

สถานภาพสมรส

t-test of Equality of Means
xˉ

S.D.

t

df

Sig.

แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/ 2.41 1.07 1.718 118.577 0.088
แยกกันอยู่
สมรส/อยู่ด้วยกัน
2.17 0.83
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ สถานภาพสมรส พบว่า
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แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออก ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.088 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 นั่ น คื อ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี
แนวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออกไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีฝ่ายงาน แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่ มี ฝ่ ายงาน
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่ มี ฝ่ ายงาน
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ความแตกต่างจะใช้ การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใช้ สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ BrownForsythe test ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้ า
ยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่า เฉลี่ ย อย่างน้ อ ยหนึ่ง คู่ที่ แ ตกต่างกัน จะน าไป
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 41 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ฝ่ ายงาน โดยใช้ Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
31.903*

Sig.
0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 41 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด ระยอง ของแต่ล ะกลุ่ม ฝ่ ายงาน โดยใช้
Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ
ตาราง 42 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ฝ่ ายงาน โดยใช้ BrownForsythe
Robust Tests of Equality of Means
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Statistic
16.207*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.000
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จากตาราง 42 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุ่มฝ่ าย
งาน โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูป่ รากฏผล
ดังตาราง 42
ตาราง 43 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ฝ่ ายงาน เป็ นรายคูด่ ้ วย
Dunnett’s T3
ฝ่ ายงาน

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

ฝ่ ายการตลาดและ
การขาย
xˉ
2.58
2.58
-

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการผลิต

ฝ่ ายธุรการ

1.81

-

1.81
0.77*
(0.002)
-

2.60
-0.01
(1.000)
-0.79*
(0.000)
-

ฝ่ ายการผลิต

2.60

-

-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 43 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุ่มฝ่ าย
งาน เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
พนักงานที่อยูใ่ นฝ่ ายการตลาดและการขาย กับพนักงานที่อยูใ่ นฝ่ ายธุรการ มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.002 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ คมพัฒ นา
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จังหวัดระยอง ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานที่
อยู่ในฝ่ ายการตลาดและการขายมี แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่ อยู่ในฝ่ าย
ธุรการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.77
พนัก งานที่ อ ยู่ในฝ่ ายธุ รการ กับ พนัก งานที่ อ ยู่ในฝ่ ายการผลิ ต มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานที่อยู่ใน
ฝ่ ายธุรการมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกน้ อยกว่าพนักงานที่อยู่ในฝ่ ายการผลิต โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79
สาหรับรายคูอ่ ื่นพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.8 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่
มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
H0: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
H1: พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ความแตกต่างจะใช้ การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใช้ สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้ อยกว่า 0.05
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
ถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ BrownForsythe test ถ้ าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-way analysis of variance) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 โดยจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้ อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ถ้ า
ยอมรั บ สมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่ามี ค่า เฉลี่ ย อย่างน้ อ ยหนึ่ง คู่ที่ แ ตกต่างกัน จะน าไป
เปรี ยบเทียบเชิงซ้ อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ต่อไป
แต่หากค่า Sig. มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 แสดงว่ากลุม่ ตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน
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กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณี ที่ตวั แปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่า
น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตังสมมติ
้
ฐาน
ได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ตาราง 44 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุม่ ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน โดยใช้
Levene’s test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Levene Statistics
14.258*

Sig.
0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 44 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ของแต่ละกลุ่มระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
โดยใช้ Levene’s test พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 45 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน โดย
ใช้ Brown-Forsythe
Robust Tests of Equality of Means
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก

Statistic
6.370*

Sig.
0.002

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 45 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จัง หวัดระยอง เมื่ อจาแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน โดยใช้ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคูป่ รากฏผลดังตาราง 45
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ตาราง 46 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อจาแนกตามกลุม่ ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน เป็ น
รายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน

1 – 3 ปี เต็ม
มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป – 6 ปี
เต็ม
มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป

xˉ
2.48
2.27
1.93

1 – 3 ปี เต็ม มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป – มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้น
6 ปี เต็ม
ไป
2.48
2.27
1.93
0.21
0.55*
(0.451)
(0.000)
0.34
(0.099)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 46 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งระหว่างแนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จัง หวัดระยอง เมื่ อจาแนกตามกลุ่ม
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน เป็ นรายคูด่ ้ วย Dunnett’s T3 ในการทดสอบพบว่า
พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 – 3 ปี เต็ม กับพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มี ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี เต็ม มี แนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55
สาหรับรายคูอ่ ื่นพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
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H0: ปั จ จัย จูง ใจในการท างาน ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H1: ปัจจัยจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถิ ติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐ าน คื อ การวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าทดสอบสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดังนี ้
ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
10.108

df
1

MS
10.108

F
10.030*

Sig.
0.002

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี ้
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านลักษณะงาน (x1)
ด้ านความรับผิดชอบ (x2)
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน (x3)
r
= .201
R2 = .040

B
SE
t
β
3.378 0.331
10.216*
-0.311 0.098 -0.201 -3.167*
-0.038 0.117 0.106 -0.523
-0.072 0.102 -0.783 -0.937
Adjusted R2 = 0.36
SE
= 1.00387

Sig.
0.000
0.002
0.602
0.350

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 48 ผลกการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทางานที่สามารถพยากรณ์
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y1)
ได้ แก่ ด้ านลักษณะงาน (x1) มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 สามารถพยากรณ์ แนวโน้ ม การตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y1) ได้ ร้อยละ 3.6
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ มาเขียนเป็ นสมการแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y1) ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
y1 = 3.378 + (- 0.311 (x1))
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
z1 = -0.201(x1)
ผลการศึก ษา สรุ ป ได้ ดัง นี ้ ปั จ จัย จูง ใจในการท างานที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิ ศ ทาง
ตรงกันข้ ามกับแนวโน้ ม การตัดสิ นใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัดระยอง (y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านลักษณะงาน (x1) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
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หากไม่พิ จารณาปั จจัยจูงใจในการทางาน ทัง้ 3 ด้ าน ถ้ าพนักงานมี ความคิดเห็ น
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก(y1) เพิ่มขึ ้น 3.378 หน่วย
หากพิจารณาปัจจัยจูงใจในการทางาน พบว่า
หากพนักงานมีปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้ านลักษณะงาน (x1) เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน
จะท าให้ พ นักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ คมพัฒ นา จังหวัด ระยอง มี แนวโน้ ม การตัด สิน ใจ
ลาออก (y1) ลดลง 0.311 คะแนน ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยจูงใจในการทางาน อีก 2 ด้ านคงที่
เนื่องจากผู้บริ หารชาวต่างชาติในองค์กรไม่ให้ ความสาคัญกับการมอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้และความสามารถของตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่ ไม่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เพิ่มพูน
ความรู้ เดิ ม ของพนัก งาน ก็ จ ะส่ ง ผลให้ พนัก งานมี แ นวโน้ มลาออกมากขึ น้ แต่ห ากผู้บ ริ ห าร
ชาวต่างชาติในองค์กรให้ ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้และความสามารถของ
ตาแหน่งงานที่ พ นักงานทาอยู่ มอบหมายงานที่มี ความหลากหลาย อาทิ งานโปรเจ็ค หรื อการ
มอบหมายให้ ทางานร่วมกับฝ่ ายอื่น เพื่อเป็ นการกระตุ้นความกระตือรื อร้ นและสร้ างความสนใจใน
งานมากขึ ้น ทาให้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ก็จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง
ส่วนตัวแปรปั จจัยจูงใจในการทางานที่ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y1) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านความ
รับผิดชอบ (x2) และ ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน (x3)
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H0: ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสิน ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H1: ปั จ จัยคา้ จุนในการทางาน มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ุ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าทดสอบสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดังนี ้
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ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
31.621

df
2

MS
15.810

F
17.162*

Sig.
0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี ้
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน (x1)
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (x2)
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ (x3)
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน (x4)
r
= .356
R2 = .127

B
SE
4.885 0.446
-0.061 0.104
-0.292 0.099
-0.446 0.110
-0.045 0.133
Adjusted R2
SE

β

t
10.962*
-0.839
-2.944*
-4.038*
-0.646

-0.050
-0.186
-0.255
-0.021
= .119
= 0.95981

Sig.
0.000
0.402
0.004
0.000
0.519

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางานที่สามารถพยากรณ์
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y2)
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ได้ แก่ ด้ านความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อนร่ วมงาน (x2) มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 และด้ านรายได้ และ
สวัส ดิ ก าร (x3) มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.000 สามารถพยากรณ์ แ นวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y2) ได้ ร้อยละ 11.9
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ มาเขียนเป็ นสมการแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y2) ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
y2 = 4.885 + (- 0.292 (x2)) + (- 0.446 (x3))
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
z2 = (-0.186 (x2)) + (-0.255(x3))
ผลการศึกษา สรุ ป ได้ ดัง นี ้ ปั จ จัยค า้ จุนในการทางานที่ มี ความสั ม พัน ธ์ ในทิ ศทาง
ตรงกันข้ ามกับแนวโน้ ม การตัดสิ นใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัด ระยอง (y2) อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านความสัม พัน ธ์ กับ เพื่ อ น
ร่วมงาน (x2) และด้ านรายได้ และสวัสดิการ (x3) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากไม่พิจารณาปั จจัยคา้ จุนในการทางาน ทัง้ 4 ด้ าน ถ้ าพนักงานมีความคิดเห็น
เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก(y2) เพิ่มขึ ้น 4.885 หน่วย
หากพิจารณาปัจจัยค ้าจุนในการทางาน พบว่า
หากพนักงานมีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่วมงาน (x2)
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน จะทาให้ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก (y2) ลดลง 0.292 คะแนน ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อี ก
3 ด้ านคงที่
เนื่องจากหากพนักงานได้ รับสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี รู้ สึกผ่อนคลาย สบายใจ
ในการท างานร่ วมกับ เพื่ อนร่ วมงาน และในกรณี ที่ พ บปั ญ หาจากการท างานก็ มัก ได้ รับ ความ
ช่วยเหลื อจากเพื่ อนร่ วมงานอยู่บ่อยครัง้ ก็จ ะท าให้ ปัญ หากระทบกระทั่งในการทางานกับเพื่ อน
ร่วมงานของพนักงานนันลดน้
้
อยลง จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลงด้ วย
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หากพนักงานมีปัจจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ (x3) เพิ่มขึ ้น 1
คะแนน จะท าให้ พ นัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ คมพัฒ นา จัง หวัด ระยอง มี แ นวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก (y2) ลดลง 0.446 คะแนน ทัง้ นี เ้ มื่อกาหนดให้ ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน อีก 3
ด้ านคงที่
เนื่ อ งจากหากพนั ก งานได้ รั บ การปรั บ เงิ น เดื อ นที่ ยุ ติ ธ รรม ได้ รั บ สวัส ดิ ก ารที่ มี
มาตรฐานมากขึ ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี ก็จะทาให้ พนักงานมี แนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออกลดลง
ส่วนตัวแปรปั จจัยค ้าจุนในการทางานที่ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิค มพัฒ นา จัง หวัดระยอง (y2) มี 2 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ าน
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน (x1) และ ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน (x4)
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H0: ปั จ จัยภาวะผู้นาองค์กร ไม่มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H1: ปั จ จัย ภาวะผู้น าองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ุ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าทดสอบสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดังนี ้
ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
56.745

df
2

MS
28.372

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

F
34.803*

Sig.
0.000
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จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคณ
ู สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี ้
ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Regression Analysis)
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านการทางานเป็ นทีม (x1)
ด้ านการไว้ วางใจ (x2)
ด้ านการบริ หารเวลา (x3)
r
R2

= .476
= .227

B
SE
t
β
4.193 0.272
15.399*
-0.685 0.082 -0.552 -8.321*
-0.284 0.077 -0.246 -3.703*
0.007 0.102 0.007 0.068
Adjusted R2 = .220
SE
= 0.90290

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.945

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กรที่ สามารถพยากรณ์
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y3)
ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีม (x1) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และด้ านการไว้ วางใจ (x2) มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 สามารถพยากรณ์ แนวโน้ ม การตัด สิ นใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y3) ได้ ร้อยละ 22
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ มาเขียนเป็ นสมการแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y3) ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
y3 = 4.193 + (- 0.685 (x1)) + (- 0.284 (x2))
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
z3 = (-0.552(x1)) + (-0.246(x2))
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้ ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ ามกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัด
ระยอง (y3) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านการทางานเป็ นทีม (x1) และด้ านการ
ไว้ วางใจ (x2) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
หากไม่พิจารณาปัจจัยภาวะผู้นาองค์กรทัง้ 3 ด้ าน ถ้ าพนักงานมีความคิดเห็น เพิ่มขึ ้น
1 หน่วย จะทาให้ พ นักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิค มพัฒ นา จังหวัด ระยอง มี แนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก(y3) เพิ่มขึ ้น 4.193 หน่วย
หากพิจารณาปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร พบว่า
หากพนัก งานรับ รู้ ปั จ จัยภาวะผู้น าองค์ ก ร ด้ านการทางานเป็ น ที ม (x1) เพิ่ ม ขึน้ 1
คะแนน จะท าให้ พ นัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ คมพัฒ นา จัง หวัด ระยอง มี แ นวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก (y3) ลดลง 0.685 คะแนน ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร อีก 2 ด้ าน
คงที่
เนื่องจากหากผู้จดั การชาวต่างชาติส่งเสริ มบรรยากาศการทางาน สร้ างการยอมรับ
ในคุณ ค่าของเพื่อนร่ วมทีมงานมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละทีมมีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน
และสนับสนุนการประชุมร่วมกันภายในทีมเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละงาน ก็จะทาให้ พนักงาน
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครี ยดกับการทางานจนเกินไป และการทางานเป็ นทีมถือเป็ นการแบ่งเบาภาระ
การทางานได้ รูปแบบหนึง่ ก็จะมีผลทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง
หากพนักงานรับรู้ ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการไว้ วางใจ (x2) เพิ่มขึ ้น 1 จะทาให้
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก (y3)
ลดลง 0.284 คะแนน ทังนี
้ ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร อีก 2 ด้ านคงที่
เนื่องจากหากผู้จดั การชาวต่างชาติ มอบหมายงานใหม่ๆ ให้ กับพนักงาน ตลอดจน
สนับสนุนความคิด กระบวนการทางานใหม่ ๆ ของพนักงานรายนันๆ
้ อยู่เสมอ ก็จะทาให้ พนักงาน
รู้สึกว่าตนเองได้ รับความไว้ วางใจที่ดีจากผู้จดั การ และนอกจากนันหากผู
้
้ จดั การชาวต่างชาติสร้ าง
ความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กบั พนักงานด้ วยการบริ หารตามหลักคุณธรรม ก็จะทาให้ พนักงานเคารพ
และนับถือ ไว้ วางใจผู้จดั การชาวต่างชาติมากขึ ้น มีผลทาให้ มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง
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ส่วนตัวแปรปั จจัยภาวะผู้นาองค์กรที่ ไม่มี อิทธิ พลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง (y3) มี 1 ตัวแปร ได้ แก่ ด้ านการ
บริหารเวลา (x3)
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H0: ปั จจัยวัฒ นธรรมองค์กร ไม่มีอิทธิ พ ลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
H1: ปั จ จัย วัฒ นธรรมองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ุ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้ าทดสอบสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบดังนี ้
ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ การวิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression

SS
0.465

df
2

MS
0.233

F
0.221

Sig.
0.802

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ พบว่าแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ไม่มี ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรงกับกลุ่ม ตัวแปรอิสระ
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และไม่ส ามารถสร้ างสมการพยากรณ์ เชิ ง เส้ น ตรงได้
หมายความว่า ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่วางไว้ ซึง่ ไม่สามารถคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ดังตารางที่ 53
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Stepwise Regression Analysis
ตัวแปร
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านการปรับตัว (x1)
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (x2)
r
= .043
R2 = .002

B
SE
t
β
2.664 0.490
5.434*
-0.026 0.104 -0.017 -0.247
-0.056 0.107 -0.035 -0.520
Adjusted R2 = -.007
SE
= 1.02601

Sig.
0.000
0.805
0.604

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ กรไม่สามารถพยากรณ์
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y4)
เนื่องจาก ด้ านการปรับตัว (x1) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.805 และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (x2) มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.604 ซึ่งมากกว่า 0.05 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่วางไว้
ผู้วิจยั ได้ นาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็ นสมการในรู ปคะแนนดิบแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y4) ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
y4 = 2.664
ผลการศึกษา สรุปได้ ดงั นี ้ ตัวแปรปั จจัยวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (y4) มี 2 ตัวแปร
ได้ แก่ ด้ านการปรับตัว (x1) และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (x2)
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 55 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิตทิ ี่ใช้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งการทางาน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และ
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
สอดคล้ องกับ
Independent Sample tจังหวัดระยอง ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
test
ตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.2 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
ไม่สอดคล้ องกับ
Independent Sample tจังหวัดระยอง ที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
test
ตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.3 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
สอดคล้ องกับ
Brown-Forsythe
จังหวัดระยอง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.4 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
ไม่สอดคล้ องกับ
Independent Sample tจังหวัดระยอง ที่มีตาแหน่งการทางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
test
มีระดับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.5 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
สอดคล้ องกับ
Independent Sample tจังหวัดระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
test
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.6 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
ไม่สอดคล้ องกับ
Independent Sample tจังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มี
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
test
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
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ตาราง 55 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิตทิ ี่ใช้
1.7 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา สอดคล้ องกับสมมติฐาน Brown-Forsythe
จังหวัดระยอง ที่มีฝ่ายงาน แตกต่างกัน มีแนวโน้ ม
ที่ตงไว้
ั้
การตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
1.8 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา สอดคล้ องกับสมมติฐาน Brown-Forsythe
จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
ที่ตงไว้
ั้
มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ด้ านลักษณะงาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน Multiple Regression
ที่ตงไว้
ั้
- ด้ านความรับผิดชอบ
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
- ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สถิตทิ ี่ใช้

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple
ที่ตงไว้
ั้
Regression
- ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
- ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
- ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ด้ านการทางานเป็ นทีม
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
Multiple
ที่ตงไว้
ั้
Regression
- ด้ านการไว้ วางใจ
สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
- ด้ านการบริหารเวลา
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สถิตทิ ี่ใช้

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ด้ านการปรับตัว
ไม่สอดคล้ องกับ
Multiple Regression
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
- ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูล จากการสัม ภาษณ์ พ นักงาน โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัดระยอง จานวน 9 คน ได้ แก่ ฝ่ ายงานละ 3 คน ประกอบด้ วย หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก
Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวนฝ่ ายงานละ 1 คน และพนักงานทัว่ ไป ฝ่ ายงานละ 2 คน รวม
ทังหมด
้
9 คน โดยแบ่งการสัมภาษณ์ เป็ น 6 ส่วน ได้ แก่ การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการ
ทางาน ปั จ จัยค า้ จุน ในการท างาน ปั จ จัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ กร และ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ผู้วิจัย ได้ รวบรวมข้ อมูล การสัม ภาษณ์ พ นัก งาน โรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ คมพัฒ นา
จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ฝ่ ายการตลาดและการขาย ได้ แก่ หั ว หน้ างาน (หั ว หน้ าแผนก Supervisor ผู้ ช่ ว ย
ผู้จดั การ) จานวน 1 คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายธุรการ ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ) จานวน 1 คน
และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
ฝ่ ายการผลิต ได้ แก่ หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จัดการ) จานวน 1
คน และพนักงานทัว่ ไป จานวน 2 คน รวมทังหมด
้
3 คน
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ในส่วนที่ 1 ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ โดยยึดกรอบ
แนวความคิดการวิจยั โดยสรุปผลได้ ดงั นี ้
ข้ อสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน
ตาราง 56 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านลักษณะงาน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ลักษณะงานในปั จ จุบันเป็ น อย่างไร หากท่านเปรี ย บเที ย บงานของท่านกับ เพื่ อนร่ วมงานในฝ่ าย
เดียวกัน มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร และหน้ าที่ที่ท่านรับผิดชอบในปั จจุบนั มีความท้ า
ทายความสามารถของท่านหรื อไม่
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
เป็ นพนักงานการตลาด และการขายส่วนสปอร์ ตแวร์
พบว่า งานไม่ตา่ งกันมาก แต่มีความท้ าทายเพราะมี
ปัญหาให้ แก้ ไขอยูต่ ลอดเวลา
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
เป็ นพนักงานการตลาด และการขายส่วนสปอร์ ตแวร์
พบว่า งานมี ลัก ษณะคล้ า ยกัน แต่ก ารท างานที่ นี่
ค่อนข้ างท้ าทาย เพราะเนื ้อหางานเป็ นสิ่งที่ต้องเรี ยนรู้
ใหม่
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
เป็ นพนักงานการตลาด และการขายส่วนสปอร์ ตแวร์
พบว่า ตนได้ ทางานด้ านนีม้ าโดยเฉพาะ มองว่าการ
ทางานในปั จจุบนั เป็ นงานที่ท้าทายมาก เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสินค้ าใหม่ๆตลอดเวลา
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ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ลักษณะงานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร หากท่านเปรี ยบเทียบงานของท่านกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ ายเดียวกัน มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร และหน้ าที่ที่ทา่ นรับผิดชอบในปัจจุบนั มีความท้ าทายความสามารถ
ของท่านหรื อไม่
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
เป็ นพนักงานบุคคลฝ่ ายธุรการ งานที่รับผิดชอบแตกต่างจากท่าน
อื่น เพราะหน้ าที่ค่อนข้ างชัดเจนโดยค่อนข้ างท้ าทาย เนื่องจากเป็ น
ส่วนงานที่มีการเพิ่มเติมเรื่ องกฎหมายข้ อมูลตลอดเวลา
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
เป็ นพนั ก งานบั ญ ชี ฝ่ ายธุ ร การ งานมี ลั ก ษณะคล้ ายกั น แต่ จ ะ
รับผิดชอบคนละรายการ และพบว่าหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบมีความ
ท้ าทาย เพราะเนื่องด้ วยการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายด้ านบัญชีมี
เพิ่มมากขึ ้น
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
เป็ นพนัก งานการเงิ น ฝ่ ายธุ ร การ หน้ า ที่ มี ลัก ษณะคล้ ายกั น กั บ
พนักงานท่านอื่น และพบว่าหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบไม่มีความท้ าทาย
เพราะทาซ ้ากันทุกวัน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตในออฟฟิ ต งานมีลกั ษณะคล้ ายกัน และงาน
ค่อยข้ างไม่ท้าทาย เป็ นงานซ ้าเดิมทุกวัน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตโรงทอผ้ า งานมีลักษณะคล้ ายกัน และงาน
ค่อยข้ างไม่ท้าทาย เป็ นงานซ ้าเดิมทุกวัน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตโรงทอผ้ า งานมีลกั ษณะคล้ ายกัน งานไม่มี
ความท้ าทายเพราะมีลกั ษณะเหมือนเดิมทุกวัน
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ตาราง 57 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านความ
รับผิดชอบ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความรับผิดชอบในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1 มีหน้ าที่รับออเดอร์ ติดต่อประสานงาน ตรวจรายละเอียดเรื่ องราคา
เตรี ย มเอกสารส่ ง ไปยัง ฝ่ ายผลิ ต และแผนกที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ โรงงาน
ต่างประเทศ
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2 มีหน้ าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้ า เตรี ยมเอกสาร ส่งไปยังโรงงาน
จังหวัดระยอง
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3 มีหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงานกับลูกค้ า ออกเอกสาร ติดต่อประสานงาน
กับลูกค้ า ตลอดจนกระบวนการหลังการขาย รวมถึงการจัดการโดย
ภาพรวมทังเรื
้ ่ องการจัดส่งสินค้ า รวมถึงการเจรจาประณีประนอมกับ
ลูกค้ า
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
มีหน้ าที่บนั ทึกเวลาการทางานของพนักงาน จัดทาเงินเดือน คานวน
เงิ น กองทุ น ส ารองชี พ เลี ย้ งชี พ ประกั น สั ง คม และเบิ ก จ่ า ยเงิ น
สวัสดิการต่างๆ
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
มีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน การ
คานวน ให้ ตรงกับกฏข้ อระเบียบของบริษัท
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
มี ห น้ า ที่ ท าใบฝากธนาคารเพื่ อ น าเงิ น สดและเช็ ค ที่ ไ ด้ รั บ คื น จาก
ธนาคาร ทารายงานสถานะเงินสดประจาวัน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
มีหน้ าที่ทาในส่วนรับออเดอร์ จากแผนกเซล หลังจากนันคิ
้ ดคานวณ
การสั่งเส้ นด้ าย และส่งรายละเอียดของผ้ าที่เซลส่งออเดอร์ มาไปยัง
แผนกอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น โรงทอ โรงย้ อม
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
มีหน้ าที่ควบคุมเครื่ องจักรสาหรับทอผ้ า ถ้ าผ้ าไม่มีปัญหาก็จดั ส่งม้ วน
ผ้ าดิบเหล่านันไปเก็
้
บที่คลังสินค้ า (warehouse) เพื่อทาการรอย้ อมสี
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
มีหน้ าที่รับผ้ าที่เรี ยกว่าผ้ าดิบผลิตเสร็จจากโรงทอ เพื่อมาทาการย้ อม
ตรวจดูรายละเอียด
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ตาราง 58 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
น้ อยมาก ใช้ เวลาปรับ ตาแหน่ง ถึง 5 ปี และคิดว่าการ
ปรับตาแหน่งที่นี่เลื่อนขันอย่
้ างไม่เป็ นธรรม
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
เนื่ อ งจากเข้ า งานที่ บ ริ ษั ท ไม่ น าน จึ ง มองว่ า การปรั บ
ตาแหน่งยุตธิ รรม มีโอกาสก้ าวหน้ าและเลื่อนตาแหน่งได้
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
หากเทียบระยะเวลาที่ผา่ นมาคิดว่าการปรับตาแหน่งนัน้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่ทางาน
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
มีความก้ าวหน้ า เพราะการปรับตาแหน่งน่าจะต้ องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณา
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
การปรับตาแหน่งที่แห่งนี ้เป็ นไปได้ ยาก
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ไม่น่าก้ าวหน้ าหรื อเลื่ อ นต าแหน่งได้ เพราะไม่ได้ ป รั บ
ตาแหน่งมาเป็ นระยะหลายปี
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ไม่มี ค วามก้ าวหน้ า เพราะหน้ าที่ ที่ ท าเป็ น เหมื อ นเดิม
การปรับตาแหน่งเป็ นไปได้ ยากเนื่องจากตาแหน่งที่ จะ
ปรับมีคนทาอยูแ่ ล้ ว และตาแหน่งมีจานวนจากัด
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ไม่น่าจะมีการปรับตาแหน่ง และตาแหน่งที่จะปรับให้ มี
จานวนจากัด
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ถ้ าจะได้ ป รับ ต าแหน่งคงต้ อ งไปย้ า ยไปท าส่วนอื่ น ที่ มี
ต าแหน่ ง ที่ สู ง กว่ า และใช้ เวลาในการปรั บ ต าแหน่ ง
ค่อนข้ างนาน
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ข้ อสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
ตาราง 59 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ในกรณีหวั หน้ าคนไทยช่วยเหลือกันดี หากเกิดข้ อผิดพลาดขึ ้น
จะรี บไปปรึ กษาหัวหน้ าคนไทยก่ อนเป็ น อันดับ แรก จากนัน้
หัวหน้ าคนไทยจะเตรี ยมข้ อมูลไปรายงานผู้จดั การชาวไต้ หวัน
ต่อไป โดยรวมคิดว่าผู้บังคัญ บัญ ชา (หัวหน้ างานคนไทย) มี
ความยุตธิ รรม
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
ทุกคนให้ ความช่วยเหลือกันดี และหากพบข้ อผิดพลาดเกิดขึ ้น
จะรี บปรึกษาหัวหน้ าคนไทยก่อนเสมอ เพื่อที่จะปรึกษาวิธีการ
แก้ ปัญหา ทัง้ นีย้ ังมีความเห็นว่าผู้บงั คับบัญชา (หัวหน้ างาน
คนไทย) มีความยุตธิ รรม
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
ทุกคนช่วยเหลือกันดี จะมีเพียงไม่กี่ท่านที่พบว่ายังมีปัญหาใน
เรื่ องการติดต่อสื่อสารอยู่บ้าง ซึ่งทาให้ งานออกมาล่าช้ า แต่
หากพบปั ญ หาจากการทางาน จะต้ องเตรี ยมข้ อมูลเอกสาร
ประกอบให้ ครบ และขัน้ แรกจะรายงานหัวหน้ างานคนไทย
ก่อน จากนัน้ รายงานผู้จดั การชาวไต้ หวัน และคิดว่าผู้บงั คัญ
บัญชา (หัวหน้ างานคนไทย) มีความยุตธิ รรมดี
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
ได้ รับความช่วยเหลือจากหัวหน้ าคนไทยเป็ นอย่างดี แต่หาก
พบปั ญหาจากการทางาน ก็จะปรึกษากับหัวหน้ าคนไทยก่อน
แต่หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจในระดับผู้จดั การ
ชาวไต้ หวัน หัวหน้ าคนไทยจะเป็ นคนนาเรื่ องไปเสนอ และคิด
ว่าผู้บงั คัญบัญชา (หัวหน้ างานคนไทย) มีความยุตธิ รรมดี
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ตาราง 59 (ต่อ)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากหัวหน้ าคนไทยเท่าที่ควร หาก
พบข้ อผิดพลาดขึน้ จะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ระบบให้ แก้ ไขทันที
เพราะเป็ นโปรแกรมทางบัญชี และความคิดส่วนตัวคิดว่า
ผู้บงั คัญบัญชา (หัวหน้ างานคนไทย) ไม่มีความยุตธิ รรม
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ได้ รับความช่วยเหลือจากหัวหน้ างานคนไทยเป็ นอย่างดี
แต่อาจจะได้ รับคาตอบที่ ช้ าไปบ้ าง และหากพบปั ญ หา
จะแจ้ งหัวหน้ าคนไทยทันที แล้ วค่อยปรึกษาผู้จัดการชาว
ไต้ หวัน โดยส่วนตัวคิดว่าหัวหน้ างานมีความยุตธิ รรม
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ กจากหัว หน้ า คนไทยบ้ า ง หากมี
ปั ญ หาเกิ ด ขึ น้ จะแจ้ ง หัว หน้ างานคนไทยก่ อ น และไป
รายงานผู้จดั การชาวต่างชาติเพื่อหาข้ อสรุป ส่วนตัวคิดว่า
ผู้บงั คัญบัญชา (หัวหน้ างานคนไทย) มีความยุตธิ รรม
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ได้ รับความช่วยเหลือบ้ าง มีข้อซักถามอะไรก็สามารถถาม
ได้ เพราะหัวหน้ างานจะเดินตรวจงานตลอดเวลา และ
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นขณะทางานจะแจ้ งหัวหน้ างาน
คนไทยให้ รับทราบ โดยส่วนตัวคิดว่าหัวหน้ างานยุตธิ รรม
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ได้ รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี หากพบปั ญ หาจะแจ้ ง
หั ว หน้ างานคนไทยเพื่ อ หาทางแก้ ไขให้ โดยไปคุ ย
ประสานงานกับผู้จัดการชาวต่างชาติ โดยส่วนตัวคิดว่า
หัวหน้ างานมีความยุตธิ รรม
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ตาราง 60 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ช่วยเหลือกันดี สบายใจที่ได้ ทางานร่วมกัน เวลาแจกจ่าย
งานนในทีมก็ยินดีทาทาตามข้ อเสนอแนะทุกอย่าง
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
ทุกคนในแผนกต่างให้ ความช่วยเหลือ และยินดีจะช่วย
เวลามีคาถามสงสัย หรื อช่วยแก้ ไขปัญหา
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
ทุกคนช่วยเหลือกันดีไม่มีปัญหาอะไร แต่มีบางแผนก บาง
ฝ่ ายไม่คอ่ ยให้ ความร่วมมือเวลาสอบถามเรื่ องปัญหาที่
เกิดขึ ้น
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
ทุกคนช่วยเหลือกันดี สบายใจที่ได้ ทางานร่วมกัน จะมี
ปัญหาเล็กน้ อยๆ ในเรื่ องกฎของทางบริ ษัทในแง่ที่ตนเอง
เป็ นผู้คมุ กฎ
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
เฉพาะบางคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือเลยส่วนตัวมีถกเถียงกัน
บ้ าง
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ได้ รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ช่วยเหลือกันดี และได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานเสมอ
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ช่วยเหลือกันดี เพราะต่างคนต่างทางานของตนเอง
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ช่วยเหลือกันดี
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ตาราง 61 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านรายได้ และ
สวัสดิการ
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านรายได้ และสวัสดิการในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ไม่พ อใจมากในเรื่ องการปรับเงินเดือน ความคิดส่วนตัว
คิดว่าไม่มี ม าตรฐาน และไม่มี ความแน่นอน แต่ส าหรั บ
สวัสดิการอย่างอื่นค่อนข้ างเหมาะสม
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
ไม่พ อใจในการปรับเงินเดือน และมาตรฐานในการปรับ
เงินเดือน ส่วนสวัสดิการอย่างอื่นเหมาะสมดี
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
โบนั ส น้ อยเกิ น ไป แต่ ส วั ส ดิ ก ารที่ บ ริ ษั ท จั ด ให้ คิ ด ว่ า
เหมาะสมดี
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
การปรับเงินเดือนเป็ นไปตามลาดับขัน้ และระยะเวลาที่
ทางาน สวัสดิการที่ทางบริษัทจัดหามีความเหมาะสม
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
สวัสดิการมีความเหมาะสม แต่อยากให้ เพิ่มด้ านโบนัสให้
มากจากเดิม
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
พอใจเรื่ อ งสวัส ดิ ก าร แต่ อ ยากให้ เพิ่ ม รายได้ อื่ น ๆ ให้
พนักงานแต่ละเดือน เช่น เพิ่มค่าเดินทาง
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
สวัสดิการที่บริ ษัทจัดหาให้ คิดว่าเหมาะสม แต่เงินเดือน
คิดว่าควรมีการปรับเพิ่มเติมให้ สงู ขึ ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
อยากให้ เพิ่มรายได้ อื่นๆ เช่น ค่าอาหาร สาหรับสวัสดิการ
อื่นที่บริษัทจัดหาให้ คดิ ว่าเหมาะสม
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
สวัส ดิก ารที่ มี อ ยู่แล้ ว เหมาะสม ถ้ า เป็ น ไปได้ อ ยากเพิ่ ม
สวัส ดิ ก ารให้ ทานอาหารกลางวัน ฟรี ที หรื อ ไม่ ก็ เ พิ่ ม
ค่าอาหารให้ พนักงาน
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ตาราง 62 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านนโยบาย
และการบริ หารงาน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน ในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ไม่ ค่อ ยอ่า นประกาศที่ บ อร์ ด ส่ว นมากจะได้ รับ อี เมล์ และ
ได้ รั บ การแจ้ งจากหั ว หน้ างาน ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า เนื อ้ ห า
รายละเอียดทาความเข้ าใจได้ ไม่ยาก แต่ด้านการบริ หารงาน
พบว่า งานเอกสารเยอะมากซ ้าซ้ อน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
อ่านจากบอร์ ดบ้ าง และสามารถทาความเข้ าใจได้ ง่าย และ
ส าหรั บ การบริ ห ารงานนัน้ พบว่า เอกสารเยอะจนเกิ น ไป
สาหรับการเตรี ยมงานในแต่ละเรื่ อง
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
ส่วนตัวไปอ่านจากบอร์ ด และหากตรงไหนไม่เข้ าใจจะไปถาม
เพื่ อ นร่ วมงาน และกระบวนการบริ ห ารงานนัน้ เอกสารที่
ประกอบการดาเนินการเยอะเกินไป
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
แผนกบุคคลจะแจ้ งอัพ เดทประกาศข่าวสารของบริ ษัท เป็ น
ประจา โดยจะประกาศบนบอร์ ดส่วนกลาง และบอร์ ดของแต่
และฝ่ าย รวมทัง้ ส่งอีเมล์ให้ หวั หน้ าแต่ละคนเพิ่ม ส่วนตัวคิด
ว่านโยบายของบริ ษัทปรับเปลี่ยนตามแนวทางของผู้บริ หาร
และคิ ด ว่ า ยอมรั บ และยิ น ดี ที่ จะป ฎิ บั ติ ต าม ส าหรั บ
กระบวนการจะพบปัญหากรณีต้องติดต่อกับส่วนราชการ
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ไม่ ไ ด้ อ่ า นประกาศ แต่ ห ากเป็ นประกาศที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกาศเพิ่มวันหยุด จะให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ ส่วนหากมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ก็ยินดีปฎิบตั ิตามทุกครัง้ และ
สาหรับการบริ หารงาน พบว่า มีปัญหาเฉพาะบางกลุ่ม เกิด
ความล่าช้ าบ้ าง โดยภาพรวมบริหารจัดการยังไม่เหมาะสม
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ตาราง 62 (ต่อ)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3

ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1

ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2

ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3

คาตอบ
ไม่ได้ อ่านประกาศ แต่จ ะทราบจากเพื่ อนร่ วมงาน หาก
บริษัทมีการปรับเปลี่ยนนโยบายก็ยินดีทาตาม สาหรับการ
บริ หารงานในแผนก พบว่าเป็ นขัน้ ตอนที่ล่าช้ า อยากให้
แผนกควรจะมีขนตอนการท
ั้
างานที่ชดั เจนมากกว่านี ้
ปกติ จ ะได้ รับ เมล์ แ จ้ ง อัพ เดทประกาศต่า งๆจากแผนก
บุคคล ส่วนตัวแล้ วคิดว่านโยบายและการบริ หารบริ ษั ท
เปลี่ ย นไปตามคณะผู้ บริ ห ารแต่ ล ะชุ ด ส่ ว นเรื่ อ งการ
บริหารงาน พบว่า ยังพบปัญหาเรื่ องการสื่อสาร ทาให้ งาน
ล่าช้ า
ไม่ได้ อ่านที่บอร์ ดประกาศเพราะเนื่องจากไม่ได้ สนใจเรื่ อง
นโยบายของบริ ษั ท ส่วนตัวแล้ วคิดว่านโยบายและการ
บริหารบริษัทสื่อสารกันเข้ าใจดี
ไม่ ท ราบ ถ้ า มี อ ะไรปรั บ เปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ งานที่ ท า
หัวหน้ างานจะมาแจ้ งให้ รับทราบเวลามีประชุม เห็นด้ วย
นโยบายและการบริ หารบริษัท หัวหน้ างานควรจะมีการทา
ความเข้ าใจกับแผนกอื่นเสมอถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
ครัง้
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ข้ อสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
ตาราง 63 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านการทางาน
เป็ นทีม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านการทางานเป็ นทีมของผู้จดั การชาวต่างในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ผู้จดั การชาวต่างชาติรับช่วยเหลือให้ คาแนะนา และปรึกษาได้
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
ผู้จดั การชาวต่างชาติรับฟั งปั ญหา และช่วยเหลือเหมือนหัวหน้ า
คนไทย ไม่มีปัญหาเรื่ องการสื่อสาร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
ผู้จัดการชาวต่างชาติควรรับฟั งปั ญหา และรับฟั งความคิดเห็น
จากพนักงานมากกว่านี ้ อยากให้ เข้ าใจลักษณะเฉพาะตัวของ
พนักงานชาวไทยมากขึ ้นกว่าเดิม
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
หัวหน้ าชาวไต้ หวันช่วยเหลื อดีเวลาที่ มี ปัญ หา หรื อข้ อซักถาม
เวลาหัวหน้ าคนไทยไม่อยู่
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
หัวหน้ าคนไทยไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าที่ควร ไม่ค่อยยุติธรรมเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานท่ า นอื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งการ
มอบหมายงานซึง่ ไม่เท่าเทียมกัน
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ผู้ จั ด การชาวต่ า งชาติ ใ จดี ม าก ช่ ว ยเหลื อ เวลาที่ มี ปั ญ หา
ตลอดเวลา
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ผู้จัดการชาวไต้ หวันช่วยเหลือดี เป็ นมิตรกับพนักงานทุกคน มี
ปั ญ หาอะไรก็ สามารถคุยอธิ บายให้ เข้ า ใจ และรับฟั งปั ญ หาที่
เกิดขึ ้น
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ส่ว นมากหัว หน้ า งานคนไทยเป็ นผู้ดูแ ล ไม่ ได้ ท างานร่ ว มกับ
ผู้จดั การชาวต่างชาติ
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ผู้จดั การชาวต่างชาติจะไม่คอ่ ยได้ มาเกี่ยวข้ องกับส่วนงานนี ้ จะ
มาต่อเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการย้ อมผ้ า หรื อเครื่ องเสีย
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ตาราง 64 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านการไว้ วางใจ

ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านการไว้ วางใจของผู้จดั การชาวต่างในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1 ผู้จัดการชาวต่างชาติแจกจ่ายงานตามความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน หากพนักงานได้ รับความไว้ วางใจ ก็จะ
มอบหมายงานในปริมาณมาก
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2 ผู้จัดการชาวต่างชาติให้ ความไว้ วางใจ โดยมอบหมายให้
ทางานเอกสารเรื่ องงานส่วนตัว
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3 ผู้ จั ด การชาวต่ า งชาติ มี ค วามไม่ ไ ว้ ใ จเรื่ อ งราคาสิ น ค้ า
ราคาเคลมและสินค้ าที่ เสียหายไม่ได้ คุณ ภาพ เป็ นเรื่ องที่
ต้ องปรึกษาเพื่อหาข้ อสรุปทุกครัง้
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
หัวหน้ าคนไทยจะเสนอแผนงานให้ ผู้จัดการชาวต่างชาติ
ทราบก่อน แล้ วหลังจากนันผู
้ ้ จดั การชาวต่างชาติจะไว้ ใจให้
พนักงานทางานเองได้
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ผู้จดั การชาวต่างชาติมอบหมายให้ ทางานตามที่สงั่ จนกว่า
จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตั ว เลขในระบบบั ญ ชี ที่ ต้ อง
สอบถามเพื่อหาข้ อแก้ ไข เสนอแนะ
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ผู้จดั การชาวต่างชาติไว้ ใจให้ ทาหน้ าที่ของตัวเอง
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ผู้จดั การชาวต่างชาติไว้ ใจ ปล่อยให้ พนักงานทางานกันเอง
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ผู้จดั การชาวต่างชาติมอบหมายให้ หวั หน้ างานคนไทยดูแล
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ผู้จดั การชาวต่างชาติจะไม่คอ่ ยได้ มาเกี่ยวข้ องกับส่วนงานนี ้
แต่จะให้ หวั หน้ างานคนไทยเป็ นผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 65 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านการบริ หาร
เวลา
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านการบริ หารเวลาของผู้จดั การชาวต่างในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1 ผู้จัดการชาวต่างชาติวางเป้าหมายยอดขายสูง ทาให้ พนักงาน
รู้สึกกดดัน และการจัดประชุมตามงานที่มีมากจนเกินไป ทาให้
เวลาในการจัดเตรี ยมเอกสารน้ อยมาก
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2 งานที่ทาไม่ค่อยเกิดความกดดัน เพราะงาน ไม่ได้ จดั อยู่ในส่วน
งานเร่งด่วน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3 ผู้จัดการชาวต่างชาติกดดันมากเกิ นไป อาจโดนตาหนิในบาง
เรื่ องและให้ เวลาติดตามงานน้ อยมาก
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
วางแผนงานไม่ค่อยเหมาะสม บางครัง้ ทาให้ เกิดความล่าช้ า ใน
การจัด เตรี ย มเอกสารเพราะจะต้ อ งท าตามค าสั่ง หัวหน้ า ชาว
ไต้ หวัน ซึง่ ไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ า
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ผู้จดั การชาวต่างชาติวางแผนงานไม่เหมาะสม เพราะต้ องเตรี ยม
เอกสารในเวลากระชันชิ
้ ด
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ผู้จัด การต่ า งชาติ ว างแผนงานเหมาะสม เพราะจะวางแผ น
ดาเนินการไว้ ลว่ งหน้ าใส่งานที่เกี่ยวข้ องกับค่าใช้ จา่ ย
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ผู้จัด การชาวต่างชาติจ ะเรี ย กประชุม เพื่ อรั บ ฟั ง ปั ญ หา หากมี
ปัญหาอะไรเพิ่มเติมช่วงที่หวั หน้ างานคนไทยไม่อยู่ก็สามารถเข้ า
ไปถามได้
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ผู้จดั การชาวต่างชาติมอบหมายให้ หวั หน้ างานคนไทยดูแล โดย
ไว้ ใจให้ ทางานภายใต้ คาแนะนาของหัวหน้ างานคนไทย
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
พบว่า ผู้จดั การชาวต่างชาติวางแผนงานให้ หัวหน้ างานคนไทย
ทังหมด
้
แล้ วหัวหน้ างานคนไทยเป็ นผู้ดาเนินการ
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ข้ อสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
ตาราง 66 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านการปรับตัว
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านการปรับตัวในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
หากเปลี่ยนเวลางาน ก็ยินยอม แต่หากย้ ายสถานที่หรื อ
ย้ ายตาแหน่งหน้ าที่ต้องขอดูรายละเอียดก่อนล่วงหน้ า
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
หากมีการเปลี่ยนเวลาเข้ างาน หรื อเลิกงาน ยอมรับได้ ไม่
มีปัญหา แต่ย้ายสถานที่ทางานถ้ าที่ใหม่มีที่พกั ให้ ก็ยินดี
แต่หากไม่มีจะขอตัดสินใจดูอีกครัง้ ส่วนย้ ายตาแหน่งถ้ า
เป็ นสิ่งที่ตนสนใจก็ยินดี
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
เปลี่ ยนเวลาการทางานยอมรับได้ ไม่มี ปัญ หา หากย้ าย
สถานที่ ท างานขอตัด สิ น ใจดู ก่ อ น ส่ ว นเรื่ อ งการย้ าย
ตาแหน่งงาน พบว่าไม่มีปัญ หากับการปรับเปลี่ยนย้ าย
ตาแหน่งสามารถทาได้ ทกุ แผนก
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
ไม่มีปัญหาหากมีการเปลี่ยนเวลาเข้ าออกงาน หรื อย้ าย
สถานที่ทางานถ้ าอยู่ในขอบเขตจังหวัดเดิมก็ไม่มีปัญหา
ถ้ าย้ ายตาแหน่งต้ องขอตัดสินใจก่อน
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ไม่มีปัญหาหากเปลี่ยนเวลาเข้ าออกงาน แต่ไม่ยินดีหาก
หากย้ ายสถานที่ทางาน และย้ ายตาแหน่ง
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
เวลาการทางาน ย้ ายสถานที่ทางาน และย้ ายตาแหน่งไม่
สามารถทาได้ เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวทางครอบครัว
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ไม่มี ปัญ หาหากมี การเปลี่ ยนเวลาเข้ าออกงาน แต่หาก
ย้ ายสถานที่ทางานคงไม่สะดวก ส่วนการย้ ายตาแหน่งคง
ต้ องขอตัดสินใจก่อน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
ไม่มีปัญหา
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ไม่มีปัญหา
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ตาราง 67 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
คาตอบ
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ทราบเรื่ อง CSR แต่ไม่เคยพบว่าบริษัทมีกิจกรรมดังกล่าว
และยินดีปฏิบตั ิตามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
สนใจ แต่ไม่พบว่าบริษัทจะจัดกิจกรรม CSR หากใน
อนาคตมีการจัดกิจกรรมขึ ้น ก็จะขอสมัครไปเป็ น
อาสาสมัครทากิจกรรม และยินดีปฏิบตั ิตามหากมีการ
ณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3
ไม่พบว่ามีการแจ้ งหรื อสื่อสารผ่านบอร์ ด และ ไม่ทราบว่า
บริษัทมีจดั กิจกรรมดังกล่าว แต่หากมียินดีปฏิบตั ติ าม
หากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
ทราบเรื่ อง CSR เพราะฝ่ ายงานเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ อง
กิจกรรมดังกล่าว อยากให้ ทางบริษัทอนุมตั ใิ ห้ พนักงาน
แผนกอื่นร่วมกิจกรรมด้ วย
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
สนใจ แต่ไม่มีรายละเอียด ทาให้ ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมด้ าน
นี ้ และยินดีปฏิบตั ติ ามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ไม่ทราบมาก่อน และไม่สะดวกไปร่วมทากิจกรรมข้ างนอก
แต่ยินดีปฏิบตั ิตามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ทราบเรื่ องกิจกรรม แต่ไม่สะดวกออกไปร่วมกิจกรรม แต่
ยินดีปฏิบตั ิตามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2
สนใจ แต่คดิ ว่าไม่มีเวลาไปร่วมกิจกรรม แต่ยินดีปฏิบตั ิ
ตามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3
ไม่ทราบมาก่อน ไม่มีเวลาไปร่วมกิจกรรมนอกโรงงาน แต่
ยินดีปฏิบตั ิตามหากมีการณรงค์ในสถานที่ทางาน
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ข้ อสรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนั กงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ตาราง 68 สรุปข้ อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 1
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 2
ฝ่ ายการตลาดและการขาย คนที่ 3

ฝ่ ายธุรการ คนที่ 1
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 2
ฝ่ ายธุรการ คนที่ 3
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 1
ฝ่ ายการผลิต คนที่ 2

ฝ่ ายการผลิต คนที่ 3

คาตอบ
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก เพียงแต่คดิ ว่าการปรับ
เงินเดือนยังไม่เหมาะสม
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก มีความสนใจและอยาก
เรี ยนรู้งานไปก่อน
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก อยากทางานที่นี่เพื่อให้ ได้
ประสบการณ์ ความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าการทางานที่นี่ปรับ
เงินเดือนน้ อยเกินไป
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แม้ เงินเดือนน้ อยกว่าที่อื่น
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แต่ไม่พอใจกับเงินเดือนที่
น้ อยกว่าบริษัทอื่น
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แต่มีคยุ กับเพื่อนเรื่ อง
ตาแหน่งงานที่บริษัทอื่นบ้ าง
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แต่ปัจจุบนั อยูใ่ นภาวะ
เครี ยด ยอมรับว่าสนใจเวปจัดหางานบ้ าง
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แต่พบว่างานที่ทาปัจจุบนั
ไม่มีความก้ าวหน้ า แต่ถ้าเจอที่ใหม่ที่ให้ เงินเดือนสูงกว่า
สวัสดิการดีกว่า ก็มีความคิดที่จะลาออก
ยังไม่สนใจในเรื่ องการลาออก แต่ไม่พอใจเรื่ องเงินเดือน
พยายามดูประกาศงานใหม่ด้วย
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สรุปการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปั จจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิจัยส่วนใหญ่ ได้ แก่ ฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
ธุรการมีความคิดเห็นต่อลักษณะงานว่าค่อนข้ างท้ าทายเพราะเนื่องจากมีปัญหาให้ แก้ ไขเฉพาะ
หน้ าอยู่เสมอ รวมถึงมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับงานอยู่เป็ นประจา แต่ฝ่ายการ
ผลิตมีความเห็นว่างานของตนเป็ นงานที่ไม่มีความท้ าทายเนื่องจากเป็ นงานในระดับปฏิบตั ิการทา
ให้ มีหน้ าที่เหมือนเดิมทุกวัน
ด้ านความรับผิดชอบ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบแต่
ละคนอย่างชัดเจน มีปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับหน้ าที่ของพนักงานแต่ละคน
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิจัยส่วนใหญ่ มี ความเห็นว่าการปรับตาแหน่ง
เป็ นไปอย่างไม่ยุติธรรม เพราะใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน และตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นมีจากัด แต่
หากเป็ นพนักงานที่เข้ ามาร่วมงานไม่นานที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงขึ ้น จะได้ รับ
การพิจารณา อาจะเป็ นพนักงานกลุม่ ดังกล่าวได้ ทางานในส่วนที่เฉพาะเจาะจงและเฉพาะด้ าน
ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ใ นการวิจยั ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าหัวหน้ างานให้ การ
สนับ สนุน ในการทางานเป็ น อย่างดี มี ส่วนรับผิด ชอบในกรณี ที่ มี ข้อผิด พลาดเกิ ดขึน้ บริ ษั ท จะ
กาหนดให้ หวั หน้ าคนไทยเป็ นผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ น และต้ องรายงานตรงไปยังผู้จดั การชาวต่างชาติ
แต่จะมีบางส่วนงานที่เป็ นเรื่ องเทคนิค เช่น โปรแกรมเฉพาะด้ าน ทาให้ หวั หน้ างานไม่สามารถร่วม
แก้ ไขปัญหาได้ โดยภาพรวมมีความเห็นว่าหัวหน้ างานมีความยุตธิ รรมดี
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารู้สึกสบายใจในการ
ทางานร่ วมกับ เพื่ อนร่ วมงาน ทุกคนต่างให้ ค วามช่วยเหลื อกัน ดี มี แค่เพี ย งการติด ต่อระหว่าง
หน่วยงานที่อาจมีปัญหาเกิดขึ ้นบ้ าง
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ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจกับเงินเดือน และการ
ปรับเงินเดือนที่มีความเห็นว่าไม่มีมาตรฐาน และควรให้ ตามผลงานและเหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ แต่สาหรับสวัสดิการที่ทางบริ ษัทจัดหาให้ พนักงานส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเหมาะสม
เพียงแต่อยากให้ บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการอื่น รองรับเพิ่มเติม เช่น การจัดหามื ้ออาหารกลางวัน ค่า
เดินทาง
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่ว นใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ได้ ให้ ความสาคัญ
กับประกาศชองบริ ษัทเท่าที่ควร แต่จะทราบจากกรณี หัวหน้ างานแจ้ งให้ ทราบ หากบริ ษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายก็พร้ อมน้ อมรับและปฏิบตั ิตาม แต่อยากจะให้ ปรับปรุ ง การบริ กหารงานใน
เรื่ องการจัดทาเอกสาร เพราเนื่องจากปริ มาณของเอกสารประกอบ ซึ่งมีผลทาให้ งานเกิดความ
ล่าช้ า
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หากพนักงานมีงานที่
เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การชาวต่างชาติ จะมีความเห็นตรงกันบ้ างกรณี ที่ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติให้ ความ
ช่วยเหลือในการทางานเป็ นอย่างดี แต่อยากจะให้ ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติควรรับฟั งปัญหาและความ
คิดเห็นจากพนักงานเพิ่มขึ ้น
ด้ านการไว้ วางใจ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้จดั การชาวต่างชาติ
ไว้ ใจโดยมอบหมายงานให้ หัวหน้ าคนไทยเป็ นผู้ดูแล และมอบหมายงานให้ พ นักงานทาอย่าง
เหมาะสม แต่หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายจะให้ ความสนใจและพิจารณาอย่างละเอียด
ด้ านการบริหารเวลา
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้จดั การชาวต่างชาติ
วางแผนบริ หารเวลาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการกาหนดยอดขายในแต่ละปี ซึ่ งทาให้ พนักงานเกิด
ความกดดันระหว่างการทางาน รวมถึงการบริหารงานในส่วนการจัดเตรี ยมเอกสารที่มีให้ พนักงาน
ค่อ นข้ า งน้ อ ยท าให้ พ นัก งานเกิ ด ภาวะเครี ย ด แต่ ทัง้ นี โ้ ดยภาพรวมผู้จัด การชาวต่ า งชาติ จ ะ
มอบหมายให้ หวั หน้ าคนไทยเป็ นผู้ดแู ล
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ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
ด้ านการปรับตัว
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เห็นด้ วยหากบริ ษัท
ปรับเปลี่ยนเวลาการทางานตามความเหมาะสม แต่หากบริ ษัทมีนโยบายในการย้ ายตาแหน่งงาน
พนักงานส่วนใหญ่ ขอดูรายละเอียดเนือ้ งานก่อนล่วงหน้ า เนื่องจากกังวลเรื่ องความถนัดและขีด
ความสามารถของงานในตาแหน่งนันๆ
้ ส่วนหากบริ ษัทย้ ายสถานที่ทางาน พนักงานส่วนใหญ่ขอ
ตัดสินใจในภายหลังเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เช่น เรื่ องครอบครัว การเดินทาง เป็ นต้ น
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ยินดีรณรงค์กิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในสถานที่ทางาน แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
เพราะเนื่องจากบริษัทอนุญาตให้ พนักงานบางกลุม่ เข้ าร่วมเท่านัน้
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความรู้สึกไม่พอใจ
กับเงินเดือนในปั จจุบนั โดยเฉพาะเรื่ องการปรับเงินเดือน และภาวะกดดันจากการทางาน หากมี
โอกาส หรื อมีงานใหม่ๆมาเสนอจะขอพิจารณาอีกรอบ แต่โดยภาพรวมยังไม่มีความคิดที่จะลาออก

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้มุ่งศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารชาวต่างชาติ และฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลรับทราบว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ดาเนินการหาวิธีการป้องกัน และแก้ ไขไม่ให้ เกิดขึน้
ต่อไปในอนาคต เพื่ อนาข้ อมูลที่ ได้ จ ากศึกษาครัง้ นี ไ้ ปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายได้
อย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง และเพื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษานาไปใช้ พฒ
ั นา และร่วมมือกับฝ่ ายงานต่างๆ ในองค์กร
เป้าหมายคือเพื่อตอบสนองความต้ องการของพนักงาน ทาให้ พนักงานมีความพร้ อมในการทางาน
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทางานร่ วมกันเป็ นที มอย่างมีประสิทธิ ภ าพ ผลิตสินค้ าได้ คุณ ภาพตาม
มาตรฐาน ทาให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจต่ อไปได้ อย่างเข้ มแข็ง ต่อยอดไปสู่ความสาเร็ จมาก
ยิ่งขึ ้นในอนาคต
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกอบด้ วย การวิจยั เชิงปริ มาณ
และการวิจยั เชิงคุณ ภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ สาหรับการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จานวน 240 คน และสาหรับการวิจยั
เชิงคุณภาพ คือ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จานวน 9 คน โดยใช้
แบบสอบถามที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ที่ 0.724 – 0.931 เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ ก ารวิจัยเชิ งปริ ม าณ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว สถิติ Brown-Forsyth และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู ด้ วยวิธี Stepwise และการวิจยั เชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สรุ ป การสัม ภาษณ์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออก ของพนัก งาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ปั จจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน

184
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิจัยส่วนใหญ่ ได้ แก่ ฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
ธุรการมีความคิดเห็นต่อลักษณะงานว่าค่อนข้ างท้ าทายเพราะเนื่องจากมีปัญหาให้ แก้ ไขเฉพาะ
หน้ าอยู่เสมอ รวมถึงมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับงานอยู่เป็ นประจา แต่ฝ่ายการ
ผลิตมีความเห็นว่างานของตนเป็ นงานที่ไม่มีความท้ าทายเนื่องจากเป็ นงานในระดับปฏิบตั ิการทา
ให้ มีหน้ าที่เหมือนเดิมทุกวัน
ด้ านความรับผิดชอบ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบแต่
ละคนอย่างชัดเจน มีปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับหน้ าที่ของพนักงานแต่ละคน
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิจัยส่วนใหญ่ มี ความเห็นว่าการปรับตาแหน่ง
เป็ นไปอย่างไม่ยุติธรรม เพราะใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน และตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นมีจากัด แต่
หากเป็ นพนักงานที่เข้ ามาร่วมงานไม่นานที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงขึ ้น จะได้ รับ
การพิจารณา อาจะเป็ นพนักงานกลุม่ ดังกล่าวได้ ทางานในส่วนที่เฉพาะเจาะจงและเฉพาะด้ าน
ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าหัวหน้ างานให้ การ
สนับ สนุน ในการทางานเป็ น อย่างดี มี ส่วนรับผิด ชอบในกรณี ที่ มี ข้อผิด พลาดเกิ ดขึน้ บริ ษั ท จะ
กาหนดให้ หวั หน้ าคนไทยเป็ นผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ น และต้ องรายงานตรงไปยังผู้จดั การชาวต่างชาติ
แต่จะมีบางส่วนงานที่เป็ นเรื่ องเทคนิค เช่น โปรแกรมเฉพาะด้ าน ทาให้ หวั หน้ างานไม่สามารถร่วม
แก้ ไขปัญหาได้ โดยภาพรวมมีความเห็นว่าหัวหน้ างานมีความยุตธิ รรมดี
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารู้สึกสบายใจในการ
ทางานร่ วมกับ เพื่ อนร่ วมงาน ทุกคนต่างให้ ค วามช่วยเหลื อกัน ดี มี แค่เพี ย งการติด ต่อระหว่าง
หน่วยงานที่อาจมีปัญหาเกิดขึ ้นบ้ าง
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจกับเงินเดือน และการ
ปรับเงินเดือนที่มีความเห็นว่าไม่มีมาตรฐาน และควรให้ ตามผลงานและเหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจ แต่สาหรั บสวัสดิการที่ทางบริ ษัทจัดหาให้ พนักงานส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าเหมาะสม
เพียงแต่อยากให้ บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการอื่น รองรับเพิ่มเติม เช่น การจัดหามื ้ออาหารกลางวัน ค่า
เดินทาง
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ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ ได้ ให้ ความสาคัญ
กับประกาศของบริ ษัทเท่าที่ควร แต่จะทราบจากกรณี หวั หน้ างานแจ้ งให้ ทราบ หากบริ ษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายก็พร้ อมน้ อมรับและปฏิบตั ิตาม แต่อยากจะให้ ปรับปรุ ง การบริ กหารงานใน
เรื่ องการจัดทาเอกสาร เพราเนื่องจากปริ มาณของเอกสารประกอบ ซึ่งมีผลทาให้ งานเกิดความ
ล่าช้ า
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หากพนักงานมีงานที่
เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การชาวต่างชาติ จะมีความเห็นตรงกันบ้ างกรณี ที่ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติให้ ความ
ช่วยเหลือในการทางานเป็ นอย่างดี แต่อยากจะให้ ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติควรรับฟั งปัญหาและความ
คิดเห็นจากพนักงานเพิ่มขึ ้น
ด้ านการไว้ วางใจ
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้จดั การชาวต่างชาติ
ไว้ ใจโดยมอบหมายงานให้ หัวหน้ าคนไทยเป็ นผู้ดูแล และมอบหมายงานให้ พ นักงานทาอย่าง
เหมาะสม แต่หากเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายจะให้ ความสนใจและพิจารณาอย่างละเอียด
ด้ านการบริหารเวลา
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้จดั การชาวต่างชาติ
วางแผนบริ หารเวลาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการกาหนดยอดขายในแต่ละปี ซึ่งทาให้ พนักงานเกิด
ความกดดันระหว่างการทางาน รวมถึงการบริหารงานในส่วนการจัดเตรี ยมเอกสารที่มีให้ พนักงาน
ค่อ นข้ า งน้ อ ยท าให้ พ นัก งานเกิ ด ภาวะเครี ย ด แต่ ทัง้ นี โ้ ดยภาพรวมผู้จัด การชาวต่ า งชาติ จ ะ
มอบหมายให้ หวั หน้ าคนไทยเป็ นผู้ดแู ล
ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
ด้ านการปรับตัว
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เห็นด้ วยหากบริ ษัท
ปรับเปลี่ยนเวลาการทางานตามความเหมาะสม แต่หากบริ ษัทมีนโยบายในการย้ ายตาแหน่งงาน
พนักงานส่วนใหญ่ ขอดูรายละเอียดเนือ้ งานก่อนล่วงหน้ า เนื่องจากกังวลเรื่ องความถนัดและขีด
ความสามารถของงานในตาแหน่งนันๆ
้ ส่วนหากบริ ษัทย้ ายสถานที่ทางาน พนักงานส่วนใหญ่ขอ
ตัดสินใจในภายหลังเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เช่น เรื่ องครอบครัว การเดินทาง เป็ นต้ น
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ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ยินดีรณรงค์กิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในสถานที่ทางาน แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
เพราะเนื่องจากบริษัทอนุญาตให้ พนักงานบางกลุม่ เข้ าร่วมเท่านัน้
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความรู้สึกไม่พอใจ
กับเงินเดือนในปั จจุบนั โดยเฉพาะเรื่ องการปรับเงินเดือน และภาวะกดดันจากการทางาน หากมี
โอกาส หรื อมีงานใหม่ๆมาเสนอจะขอพิจารณาอีกรอบ แต่โดยภาพรวมยังไม่มีความคิดที่จะลาออก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็ น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 185 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 77.08 รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.92 ตามลาดับ
อายุ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.67 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี จานวน 63 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.25 และอายุ 41 ปี
ขึ ้นไป จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.08 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อสูงกว่า จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.58รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.75 และการศึกษาปวช. / ปวส. จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 21.67 ตามลาดับ
ตาแหน่ งการทางาน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งพนักงานทัว่ ไป
จ านวน 214 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 89.17 รองลงมา คื อ ต าแหน่ ง หั ว หน้ างาน (หั ว หน้ าแผนก
Supervisor ผู้ชว่ ยผู้จดั การ) จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.83 ตามลาดับ
รายได้ ต่ อเดื อ น ผู้ที่ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี รายได้ ต่อเดือน 10,000 –
19,999 บาท จ านวน 160 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.67 รองลงมา คื อ รายได้ ต่ อ เดื อ น 20,000 29,999 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.83 รายได้ ต่อเดือน 30,000 - 39,999 บาท จานวน
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15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.25 และรายได้ ต่อเดือน 40,000 บาท ขึ ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
1.25 ตามลาดับ
สถานภาพสมรส ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้ าย/หย่า
ร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน
จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75 ตามลาดับ
ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท แห่ ง นี ้ ผู้ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี เต็ม จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.92 รองลงมา คือ มากกว่า 3
ปี ขึ ้นไป – 6 ปี เต็ม จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.92 และมากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.17 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
ปั จ จั ย จู งใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
2.90 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ าน
ลักษณะงาน และด้ านความรับผิดชอบ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 2.89 ตามลาดับ พนักงาน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
2.51 หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านลักษณะงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อ
ได้ รับความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอจากการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่ และข้ องานที่
ดูแลมีความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น การโยกย้ ายฝ่ าย ยุบรวมฝ่ ายงาน
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ 3.56 ตามลาดับ และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ได้ แก่ ข้ องานที่รับผิดชอบในปั จจุบนั ยังคงเป็ นงานที่น่าสนใจ และท้ าทายความสามารถ และข้ อ
งานที่ทาในปั จจุบนั มีลกั ษณะงานตรงกับความรู้ และความสามารถของตาแหน่งงานที่ท่านทาอยู่
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และ 2.90 ตามลาดับ
ด้ านความรั บ ผิ ดชอบโดยรวม พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน ตาแหน่งที่ทาอยู่ มีการระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะปฎิบตั ิงานที่
โรงงาน ท่านมี ปริ ม าณงานที่ รับผิ ดชอบเหมาะสมกับ เวลาของท่านในแต่ละวัน โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.68 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน ท่าน
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มีอานาจในการตัดสินใจในส่วนงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบของท่านอย่างเต็ม ที่ โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.13
ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับน้ อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ได้ รับการพิจารณาความดีความชอบ รวมไปถึง
การปรับตาแหน่งอย่างยุติธรรม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.63 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้ อย ได้ แก่ ข้ อมีโอกาสได้ รับคัดเลือกเข้ าฝึ กอบรมเพิ่มเติม ในด้ านที่เกี่ ยวข้ องกับตาแหน่งงานที่
ท่านทาอยู่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และข้ อ ขณะปฏิ บัติงานที่ โรงงาน มี
โอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน โดยมีโอกาสได้ เลื่อนตาแหน่งในหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 2.55 และ 2.36 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ปั จจั ยคา้ จุน ในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.31 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก ได้ แ ก่ ด้ า น
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่วมงาน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้ แก่ ด้ านนโยบาย และการบริ ห ารงาน ด้ านรายได้ และสวัส ดิ ก าร และด้ าน
ความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 3.11 และ 3.04 ตามลาดับ มีรายละเอียด
รายด้ านดังนี ้
ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิ ดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน หัวหน้ างานให้ การสนับสนุนท่านในการทางานเป็ น
อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะ
ปฏิบตั ิงานที่โรงงาน หัวหน้ างานมีความยุติธรรม และข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน หัวหน้ างานมี
ส่วนในการรับผิดชอบกับท่านในกรณีที่ท่านทางานผิดพลาดไม่ได้ มาตรฐาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.98
และ 2.63 ตามลาดับ
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก ทุก ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ ขณะปฏิ บัติง านที่ โรงงาน ท่านรู้ สึก สบายใจในการท างานร่ วมกับ เพื่ อ น
ร่ วมงานของท่าน ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน เพื่อนร่ วมงานของท่านยินดีที่จะช่วยเหลือ รับฟั ง
ท่านทุกครัง้ หากท่านพบปั ญหาจากการทางาน และข้ อขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงานและพบปั ญหาการ
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กระทบกระทัง่ ระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงาน เช่น การถกเถียง การโต้ ตอบ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เกิดการขัดแย้ ง หรื อการเข้ าใจผิด ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์สว่ นตัวของท่านกับเพื่อนร่วมงาน
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 3.91 และ 3.82 ตามลาดับ
ด้ านรายได้ และสวัสดิการโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั ิงานที่โรงงาน พึงพอใจกับสวัสดิการ สิทธิพิเศษของบริ ษัทจัดให้ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิ บัติงานที่ โรงงาน ผลตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการของ
บริ ษัท มีความเหมาะสมเป็ นธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้ อย ได้ แก่ ข้ อขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านพึงพอใจกับเงินเดือน และการปรับเงินเดือนของ
ท่าน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.39
ด้ านนโยบาย และการบริหารงานโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ ข้ อบริ ษัทมี การสื่อสารนโยบาย และเป้าหมาย เพื่อให้ พ นักงานรับรู้ และเข้ าใจ
อย่างเป็ นประจาและสม่าเสมอ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ แก่ ข้ อเห็นด้ วยกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของโรงงาน ว่าสามารถพัฒนาธุรกิจให้ ประสบ
ผลสาเร็ จก้ าวหน้ ามากยิ่งๆขึ ้นไปในอนาคต โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และพนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ ข้ อเห็นด้ วยกับการบริหารงานภายในโรงงาน ตลอดจนกระบวนการทางาน
ในแต่ละฝ่ ายที่มีการกาหนดแนวทางไว้ อย่างชัดเจน ไม่ซบั ซ้ อน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.53
ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ปั จจัยด้ านภาวะผู้ นาองค์ กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.15 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ได้ แก่ ด้ านการ
ทางานเป็ นทีม โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ าน
การบริหารเวลา โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย ได้ แก่ ด้ าน
การไว้ วางใจ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.48 หากพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านการทางานเป็ นทีม โดยรวมพนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.72และหากพิจ ารณารายข้ อ พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ทุกข้ อ
ได้ แก่ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริ มบรรยากาศการทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่า
ของเพื่อนร่วมทีมงาน ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละทีมมีความเข้ าใจ
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ซึ่งกันและกัน และข้ อผู้จัดการชาวต่างชาติของท่านสนับสนุนการประชุมร่ วมกั นภายในทีมเพื่ อ
ระดมความคิดเห็นในแต่ละงาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.85 3.73 และ 3.59 ตามลาดับ
ด้ า นการไว้ ว างใจโดยรวม พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ น้ อ ย มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.48 และหากพิ จารณารายข้ อ พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้ แก่ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กับพนักงานด้ วยการบริ หาร
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา และความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.88 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย ได้ แก่ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่าน
มอบหมายงานได้ อย่างเหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน และข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของ
ท่านยอมรับ และเห็นด้ วยกับการนาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ของพนักงานอย่างสม่าเสมอ และ
นามาปรับใช้ กบั การทางานในปัจจุบนั มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และ 2.23 ตามลาดับ
ด้ านการบริหารเวลาโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และหากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ทุก
ข้ อ ได้ แก่ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านจัดให้ มีการประชุม ประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่ อ
ติดตามความคืบหน้ าของงานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ ข้ อผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมีการ
กากับควบคุม กระบวนการทางานอย่างรอบคอบเพื่อให้ งานได้ บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน และข้ อ
ผู้จัดการชาวต่างชาติของท่านมี การกาหนดระยะเวลาการปฏิ บัติงาน อย่างชัดเจน เพื่ อให้ งาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 3.27 และ 3.19
ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า พนักงานมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
ปรับตัว และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 3.83 ตามลาดับ หาก
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ า นการปรั บ ตั ว โดยรวม พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ หากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ได้ แก่
ข้ อ ยิ น ดี และเปิ ด รั บ การเรี ย นรู้ นวัต กรรม เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ว ยให้ ก ารท างานของท่ า นมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ข้ อ
สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทางานของท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
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3.94 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้ แก่ ข้ อสามารถย้ ายตาแหน่งงาน หรื อ
ย้ ายสถานที่ทางานเดิมของท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.25
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมโดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ หากพิจารณารายข้ อ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ได้ แก่ ข้ อปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นประจา และข้ อ
ยิน ดีที่จ ะเข้ าร่ วมกิ จ กรรมความรับผิดชอบต่อสัง คม (CSR) ได้ ตามที่ บ ริ ษัท ต้ องการ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.48 และ 4.34 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ข้ อสนใจข้ อมูล
ข่า วสารที่ เกี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม (CSR) หรื อ กิ จ กรรม CSR ของบริ ษั ท ท่า นอย่า ง
สม่าเสมอ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.68
ตอนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกโดยรวม อยู่ในระดับน้ อย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.35
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ข้ อ จะ
ตัดสินใจลาออกทันที เมื่อมีองค์กรอื่น หรื อบริษัทอื่นยื่นข้ อเสนอค่าตอบแทนสูงขึ ้นแม้ เพียงเล็กน้ อย
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้ อย ได้ แก่ ข้ อในช่วงเวลาที่ผ่าน
มารู้สึกเบื่อหน่าย จากการทางานจนทาให้ ท่านต้ องการลาออก ข้ อในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกเครี ยด
กดดัน จากการทางานจนทาให้ ทา่ นต้ องการลาออก ข้ อปรึกษาเพื่อน หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เรื่ องตาแหน่ง
งานว่างของบริษัท หรื อองค์กรอื่นเป็ นประจา และข้ อติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานตามเวปไซด์
จัดหางานเป็ นประจา โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.41, 2.17, 2.14 และ 1.95 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 5 ข้ อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มี
ข้ อ มูล ส่วนบุค คลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ต าแหน่ง การท างาน รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น
สถานภาพสมรส ฝ่ ายงาน และระยะเวลาปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก
แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 1.1 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
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สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานเพศชายมีค่าเฉลี่ย มากกว่าพนักงานเพศหญิง โดยมี
ผลต่างเท่ากับ 3.760
สมมติฐ านที่ 1.2 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มี อายุ
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านที่ 1.3 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.53
สมมติฐ านที่ 1.4 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีตาแหน่งการทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีกลุ่ม
ตาแหน่งการทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านที่ 1.5 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ โดยพนักงานที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 10,000 –
19,999 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท ขึ ้นไป โดยมีผลต่าง
เท่ากับ 2.572
สมมติฐ านที่ 1.6 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
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พบว่า พนัก งานโรงงานทอผ้ า ผื น อ าเภอนิ ค มพัฒ นา จัง หวัด ระยอง ที่ มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐ านที่ 1.7 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีฝ่ายงาน แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีฝ่าย
งานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานที่อยู่ในฝ่ ายการตลาดและการขายมีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่อยู่ในฝ่ ายธุรการ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.77 และ
พนักงานที่อยู่ในฝ่ ายธุรการมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกน้ อยกว่าพนักงานที่อยู่ในฝ่ ายการผลิต
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79
สมมติฐ านที่ 1.8 พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิ ค มพัฒ นา จังหวัด
ระยอง ที่มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน
พบว่า พนัก งานโรงงานทอผ้ า ผื น อ าเภอนิ ค มพัฒ นา จัง หวัด ระยอง ที่ มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3
ปี เต็ม มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน มากกว่า 6 ปี เต็ม
ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55
สมมติฐานที่ 2 ปั จ จัยจูงใจในการทางาน มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้ านลักษณะงาน มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกัน
ข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เนื่องจากผู้บริหารชาวต่างชาติในองค์กรไม่ให้ ความสาคัญกับการมอบหมายงาน
ให้ ตรงกับความรู้ และความสามารถของตาแหน่งงานที่ ท่านทาอยู่ ไม่เปิ ดโอกาสให้ พ นักงานได้
เพิ่มพูนความรู้ เดิมของพนักงาน ก็จะส่งผลให้ พนักงานมีแนวโน้ มลาออกมากขึ ้น แต่หากผู้บริ หาร
ชาวต่างชาติในองค์กรให้ ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้และความสามารถของ
ตาแหน่งงานที่ พ นักงานทาอยู่ มอบหมายงานที่มี ความหลากหลาย อาทิ งานโปรเจ็ค หรื อการ
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มอบหมายให้ ทางานร่วมกับฝ่ ายอื่น เพื่อเป็ นการกระตุ้นความกระตือรื อร้ นและสร้ างความสนใจใน
งานมากขึ ้น ทาให้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ก็จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน มี อิทธิพ ลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ขอพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน และด้ าน
รายได้ และสวัสดิการ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เนื่องจากหากพนักงานได้ รับสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี รู้สึกผ่อนคลาย สบาย
ใจในการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน และในกรณี ที่พ บปั ญหาจากการทางานก็มักได้ รับความ
ช่วยเหลื อจากเพื่ อนร่ วมงานอยู่บ่อยครัง้ ก็จ ะท าให้ ปัญ หากระทบกระทั่งในการทางานกับเพื่ อน
ร่วมงานของพนักงานนันลดน้
้
อยลง จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลงด้ วย
และหากพนักงานได้ รับการปรับเงินเดือนที่ยตุ ิธรรม ได้ รับสวัสดิการที่มีมาตรฐาน
มากขึน้ เช่น ค่ารั ก ษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี ก็ จ ะท าให้ พ นัก งานมี แนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออกลดลง
สมมติ ฐ านที่ 4 ปั จ จัย ภาวะผู้น าองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการทางานเป็ นทีม และด้ านการไว้ วางใจ มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
เนื่ องจากหากผู้จัด การชาวต่างชาติส่งเสริ ม บรรยากาศการท างาน สร้ างการ
ยอมรับในคุณ ค่าของเพื่อนร่ วมทีมงานมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละทีมมีความเข้ าใจซึ่ งกัน
และกัน และสนับสนุนการประชุมร่วมกันภายในทีมเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละงาน ก็จะทาให้
พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครี ยดกับการทางานจนเกินไป และการทางานเป็ นทีมถือเป็ นการแบ่ง
เบาภาระการทางานได้ รูปแบบหนึง่ ก็จะมีผลทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง
และเนื่ องจากหากผู้จัดการชาวต่างชาติ ม อบหมายงานใหม่ๆ ให้ กับพนักงาน
ตลอดจนสนับสนุนความคิด กระบวนการทางานใหม่ ๆ ของพนักงานรายนันๆ
้ อยู่เสมอ ก็จะทาให้
พนัก งานรู้ สึ ก ว่า ตนเองได้ รั บ ความไว้ ว างใจที่ ดี จ ากผู้จัด การ และนอกจากนัน้ หาก ผู้ จัด การ
ชาวต่างชาติสร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กบั พนักงานด้ วยการบริหารตามหลักคุณธรรม ก็จะทาให้
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พนักงานเคารพและนับถือ ไว้ วางใจผู้จดั การชาวต่างชาติมากขึ ้น มีผลทาให้ มี แนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออกลดลง
สมมติ ฐ านที่ 5 ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
พบว่า ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
การอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ มการตั ด สิ น ใจลาออก ของพนั ก งาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1. เพศ
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มี แ นวโน้ มการตัด สิ น ใจลาออกแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงั ้ ไว้ โดยพนักงานเพศชายมี ค่าเฉลี่ ยแนวโน้ ม การตัดสิ นใจลาออก
มากกว่าพนักงานเพศหญิง เนื่องจากเพศชายเป็ นแรงงานที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
ฝ่ ายการผลิตที่ต้องการพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติเพศชายในโรงงานอุตสาหกรรม และหลายโรงงานก็
จะรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านัน้ เพราะฝ่ ายงานดังกล่าวมีความต้ องการแรงงานที่มีพละกาลัง
และความอดทนสูง ดังนัน้ จึงทาให้ พนักงานเพศชายมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากกว่าเพศ
หญิ ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ สวรรณกมล จันทรมะโน (2557) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงานของพนักงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ผล
การทดสอบสมมติฐ านพบว่า พนักงานส านักงานคณะกรรมการกากับกิ จการพลังงานที่ มี เพศ
แตกต่างกัน มีความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพนักงานเพศชายมีความตังใจที
้ ่จะลาออกจากงานมากกว่าพนักงานเพศหญิง
1.2. อายุ
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
การรับสมัครเข้ าทางานที่โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทุกคน ทุกวัย โดยส่วน
ใหญ่จะเป็ นวัยทางาน ตังแต่
้ 21 ปี – 60 ปี หากเป็ นพนักงานเข้ าใหม่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ถือว่า
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เป็ นกลุ่มที่ต้องการเก็บสะสมประสบการณ์ในการทางาน ทาให้ มีความตังใจที
้ ่จะทานานได้ ให้ นาน
ที่ สุด เพื่ อ ที่ จ ะเรี ยนรู้ งานในแขนงต่างๆให้ เพิ่ ม มากขึน้ ซึ่ง ท าให้ ก ลุ่ม ดัง กล่าวไม่มี แ นวโน้ ม การ
ตัด สิ น ใจลาออก ตลอดจนพนั ก งานกลุ่ ม อายุ 40 ปี ขึ น้ ไป ถื อ เป็ นกลุ่ ม ที่ ท างานมานาน มี
ประสบการณ์คอ่ นข้ างสูง มีความเชี่ยวชาญในงาน และทางานร่วมกับบริ ษัทมานาน มีความคุ้นชิน
กับ สภาพแวดล้ อม หน้ าที่ รับผิ ดชอบ และเพื่ อร่ วมงาน จึงทาให้ กลุ่ม ดังกล่าวไม่มี แนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก จึงทาให้ พ นักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มี อายุ
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา แก้ ว
เกต (2559) ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่าพนัก งาน
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ทีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชี กลาง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานระดับบังคับ
บัญชาสานักงานบัญ ชีกลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ตังใจลาออกไม่
้
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
1.3. ระดับการศึกษา
พบว่ า พนัก งานโรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิ ค มพัฒ นา จัง หวัด ระยอง ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สดุ แตกต่างจากกลุม่ ระดับการศึกษา
อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 เนื่องจากโรงงานใกล้ เคียงละแวกเดียวกันนัน้ มีการ
จ้ างงาน โดยรับสมัครระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกัน ทาให้ พ นักงานเกิดการ
เปรี ยบเทียบในเรื่ องของผลประโยชน์ข้อเสนอที่เพิ่มขึ ้นจากโรงงานอื่น จึงทาให้ พนักงานที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สดุ แตกต่างจากกลุ่มระดับ
การศึกษาอื่นๆ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์. 2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจขององค์กร และปั จจัยเชิงสาเหตุด้านการบริหารงานของหัวหน้ างาน ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริ ษัทเอกชน: กรณีศึกษาพนักงานบริ ษัทเอกชน พื ้นที่เขต
ดิ น แดง และเขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า พนั ก งาน
บริษัทเอกชน พื ้นที่เขตดินแดง และเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระดับ
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การศึกษาต่ากว่าปริ ญ ญาตรี มี การตัดสินใจลาออกมากที่ สุด แตกต่างจากพนักงานที่ มี ระดับ
การศึกษาอื่นๆ
1.4. ตาแหน่ งการทางาน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีตาแหน่งการ
ทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 เนื่องจากพนักงานแต่ละตาแหน่งงานจะถูกกาหนดหน้ าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ อานาจ
การตัดสินใจอย่างชัดเจน ดังนันทุ
้ กคนต่างรับรู้และเข้ าใจลักษณะงานในชีวิตประจาวันของตนเป็ น
อย่างดี จึงทาให้ พ นักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่ มี ตาแหน่งการ
ทางานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนา
แก้ วเกต (2559) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จ จัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัด สิ นใจลาออกของ
พนักงานธนาคารออมสิ น ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า
พนัก งานธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ ที มี ระดับ ต าแหน่ ง งานแตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
1.5. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสิน ใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าพนักงานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท ขึน้ ไป เนื่องจากพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 –
19,999 บาท เป็ นกลุ่มที่ได้ รับรายได้ น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกับพนักงานกลุม่ อื่น ทาให้ ไม่เพียงพอต่อค่า
ครองชีพ และค่าใช้ จ่ายในแต่ละวัน ส่งผลให้ พ นักงานกลุ่มรายได้ ดงั กล่าว มีความต้ องการที่ จะ
เปลี่ยนงานหรื อย้ ายงานใหม่มากที่สดุ มากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท
ขึ ้นไป เพราะการที่พนักงานลาออกและย้ ายงาน หรื อไปสมัครงานที่ใหม่นนั ้ จะทาให้ พนักงานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท ได้ รับข้ อเสนอรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ สูงขึน้ เพราะ
เนื่องมาจากประสบการณ์การทางานที่เพิ่มมากขึ ้น และความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้ านมากขึ ้น
และสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจกับ
เงิ น เดื อ น และการปรั บ เงิ น เดื อ นที่ มี ค วามเห็ น ว่าไม่ มี ม าตรฐาน และควรให้ ต ามผลงานและ
เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ได้ วางไว้ จึงท าให้ พ นักงานที่ มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาท ขึ ้นไป สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณปภัช นาคเจือทอง (2553)
ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
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จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ที่ มี รายได้ แ ตกต่า งกัน มี แ นวโน้ ม การลาออกแตกต่างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีรายได้ ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มีแนวโน้ ม
การลาออกมากที่สดุ แตกต่างจากพนักงานที่มีรายได้ อื่นๆ
1.6. สถานภาพสมรส
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จะมีสถานภาพสมรส หรื อ สถานะ
โสด ทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพนักงานที่มีสถานภาพ
สมรส ก็สามารถมาทางานได้ เหมือนกับพนักงานที่มีสถานะโสด เข้ างานทางานภายในเวลางาน
โดยไม่ได้ มีปัญหาในการดูแลครอบครัว และหากพนักงานมีค่สู มรส ก็สามารถให้ สามีหรื อภรรยา
ทางานที่โรงงานได้ ดังนันจึ
้ งทาให้ พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ รั ตนา แก้ วเกต (2559) ศึก ษาเรื่ อ ง การศึกษาปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิน ใจ
ลาออกของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุพ รรษา พุ่ม พวง (2559) ศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ แนวโน้ ม การลาออกของพนัก งาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร ผลการทดทอบสมมติฐานพบว่า
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตราษฎร์ บูรณะที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ลาออกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
1.7. ฝ่ ายงาน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อ าเภอนิ คมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่ มี ฝ่ ายงาน
แตกต่างกัน มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยฝ่ ายการผลิตมีแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกมากที่ สุด แตกต่างจากฝ่ ายงานอื่นๆ เนื่ องจาก
พนักงานที่ สังกัดในฝ่ ายการผลิต มี ขอบเขตความรับ ผิดชอบที่ ค่อนข้ างจ าเจ เหมื อนเดิม ทุกวัน
เพราะตนเองต้ องทาหน้ าที่คมุ เครื่ องจักรสาหรับย้ อมผ้ า และทอผ้ า ซึ่งทาให้ ชีวิตการทางานของ
พนักงานฝ่ ายการผลิตไม่มีความท้ าทายในงาน หรื อความแปลกใหม่ ทาให้ พนักงานเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่าย จึงเป็ นสาเหตุให้ มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสังกัดอื่นๆ ทัง้
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายธุรการ เพราะจะเป็ นงานที่พบปั ญหาเฉพาะหน้ าให้ แก้ ไขอยู่ตลอดเวลา มี

199
ปั จจัยภายนอกเรื่ องการแข่งขันทางการตลาด การทายอด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ทาให้
โรงงานต้ องปฏิบตั ิตาม ซึ่งต่างจากฝ่ ายการผลิตที่ทางานค่อนข้ างเหมือนเดิมทุกวัน ซึ่งสอดคล้ อง
กับบทสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ ที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า ฝ่ ายการผลิตมีค วามเห็นว่างานของตน
เป็ นงานที่ไม่มีความท้ าทายเนื่องจากเป็ นงานในระดับปฏิบตั กิ ารทาให้ มีหน้ าที่เหมือนเดิมทุกวัน ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ได้ วางไว้ จึงทาให้ ฝ่ายการผลิตมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สุด
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ณปภัช นาคเจือทอง (2553) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้ มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มีฝ่าย
งานแตกต่างกัน มีแนวโน้ มการลาออกแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดย
พนักงานที่มีอยู่ฝ่ายการผลิต มีแนวโน้ มการลาออกมากที่สดุ แตกต่างจากพนักงานที่มีทางานอยูใ่ น
ฝ่ ายงานอื่นๆ
1.8. ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
พบว่า พนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี เต็ม มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมาก
ที่สดุ แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1 – 3 ปี เต็ม เป็ นกลุม่ ที่เริ่ ม
ทางาน ทาให้ ระยะเวลาเริ่ มงานดังกล่าวเป็ นตัวชี ้วัดว่าตนเองชอบงานที่ตวั เองทาอยู่หรื อไม่ เพราะ
หากพนักงานมีความชอบหรื อพอใจกับงานที่ทา จะทาให้ พนักงานกลุม่ นันท
้ างานร่วมกับองค์กรได้
นานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกน้ อย แต่หากพนักงานรับรู้ได้ ว่าตนเองไม่ชอบงานที่ตนทาอยู่ ก็
จะตัดสินใจที่จะลาออกหรื อย้ ายงาน เพราะไม่สามารถทางานนัน้ ต่อไปได้ จึงทาให้ พนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี เต็ม ที่ถือว่าเป็ นกลุ่มที่เริ่ มงานและเป็ นช่วงระยะเวลาปรับตัวให้ เข้ า
กับงานและองค์กร มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของ ณิชารี ย์ ชิณะวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจ
ขององค์กร และปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการบริ หารงานของหัวหน้ างาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานบริ ษัทเอกชน: กรณีศึกษาพนักงานบริ ษัทเอกชน พื ้นที่เขตดินแดง และเขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบริ ษัทเอกชน พื ้นที่เขตดินแดง และเขต
ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ที่ มี ระยะเวลาปฏิ บัติงาน 1 – 5 ปี มี การตัดสินใจลาออกมากที่ สุด
แตกต่างจากพนักงานทีมีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
2. ปั จจัยจูงใจในการทางาน
2.1 ด้ านลักษณะงาน
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พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้ านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 เนื่ อ งจากหากผู้บ ริ ห ารชาวต่า งชาติ ในองค์ ก รไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับการมอบหมายงานให้ ตรงกับความรู้และความสามารถของตาแหน่งงานที่พนักงาน
ท าอยู่ ไม่เปิ ด โอกาสให้ พ นัก งานได้ เพิ่ ม พูน ความรู้ เดิ ม ของพนัก งาน ก็ จ ะส่ง ผลให้ พ นัก งานมี
แนวโน้ มลาออกมากขึ ้น แต่หากผู้บริ หารชาวต่างชาติในองค์กรให้ ความสาคัญกับการมอบหมาย
งานที่ตรงกับความรู้และความสามารถของตาแหน่งงานที่พนักงานทาอยู่ สนับสนุนให้ พนักงานได้
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ มอบหมายงานที่มีความหลากหลาย หรื อการมอบหมายให้ ทางานร่วมกับฝ่ ายอื่น
เพื่อเป็ นการกระตุ้นความกระตือรื อร้ นและสร้ างความสนใจในงานมากขึ ้น เป็ นการกระตุ้นความ
กระตือรื อ ร้ นและสร้ างความสนใจในงาน ก็ จ ะส่ง ผลให้ พ นักงานไม่เกิ ดความเบื่อหน่าย ท าให้
พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้
ในการวิจยั พบว่า ฝ่ ายการผลิตมีความเห็นว่างานของตนเป็ นงานที่ไม่มีความท้ าทายเนื่องจากเป็ น
งานในระดับปฏิบตั ิการทาให้ มีหน้ าที่เหมือนเดิมทุกวัน ดังนันหากพนั
้
กงานได้ ทางานที่หลากหลาย
มากขึ ้น ก็จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลง จึงทาให้ ปัจจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม หรื อส่งผลให้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออกลดลง สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญ ชี กลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้ านความน่าสนใจของลักษณะงาน
มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริ ษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05
2.2 ด้ านความรับผิดชอบ
พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้ านความรับผิดชอบ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากโครงสร้ างการบริ หารของโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา
จังหวัดระยอง ถูกกาหนดไว้ อย่างมาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารมอบหมายงานที่รับผิดชอบของพนักงาน
แต่ละคนให้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาของท่าน
ในแต่ละวัน ซึ่งเป็ นงานซ ้าๆ ที่สามารถจัดการดาเนินการให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาทางาน และ
ไม่ต้องนากลับไปทาต่อที่บ้าน และหากเริ่ มวันใหม่ก็สามารถเริ่ มทางานเหมือนเดิมซ ้าๆได้ รวมถึง
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พนักงานแต่ละคนมีอานาจในการตัดสินใจในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านอย่างเต็มที่
จึงทาให้ ปัจจัยเรื่ องลักษณะงานไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่จะทาให้ พนักงานตัดสินใจลาออก ซึ่งสอดคล้ อง
กับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนจะ
ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนอย่างชัดเจน มีปริ มาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับหน้ าที่
ของพนักงานแต่ละคน จึงทาให้ ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้ านความรับผิดชอบ ไม่มีอิทธิ พลต่อ
แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ณิ ช ารี ย์ ชิ ณ ะวงศ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยคุณ สมบัติส่วนบุคคล
ปั จจัยแรงจูงใจขององค์กร และปั จจัยเชิงสาเหตุด้านการบริหารงานของหัวหน้ างาน ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริ ษัทเอกชน: กรณี ศึกษาพนักงานบริ ษัทเอกชน พืน้ ที่เขตดินแดง
และเขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้ านขอบเขต
ความรับผิดชอบ ไม่ผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริ ษัทเอกชน: กรณี ศึกษาพนักงาน
บริ ษัทเอกชน พืน้ ที่เขตดินแดง และเขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2.3 ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงาน
พบว่า ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน ไม่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากขณะปฏิ บตั ิงานที่ โรงงาน พนักงานได้ รับการ
พิจารณาความดีความชอบ รวมไปถึงการปรับตาแหน่งอย่างยุติธรรม ตลอดจนมีโอกาสได้ รับเข้ า
ฝึ กอบรมเพิ่มเติม ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งงานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงพนักงานโรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทราบและเข้ าใจข้ อระเบียบบังคับของโรงงานเป็ นอย่างดีว่า
การเลื่อนตาแหน่งงานจะเป็ นไปตามประสบการณ์ การทางาน และใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน ซึ่ง
สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า พนักงานเข้ าใจเป็ นอย่างดีวา่ ใช้
ระยะเวลาในการปรับตาแหน่งค่อนข้ างนาน และตาแหน่งในระดับสูงขึ ้นมีจากั ด จึงทาให้ ปัจจัยจูง
ใจในการทางาน ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน ไม่มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
(สุ พ รรษา พุ่ ม พวง. 2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แนวโน้ มการลาออกของพนั ก งาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพมหานคร ผลการทดทอบสมมติฐานพบว่า
ปั จจัยแรงจูงใจ ด้ านความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ไม่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.05 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ ง (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ปั จ จัยจูงใจ ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3. ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
3.1 ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน ไม่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากขณะปฏิ บัติงานที่ โรงงาน หัวหน้ างานให้ การ
สนับสนุนพนักงานในการทางานเป็ นอย่างดี มี ส่วนในการรับผิดชอบในกรณี ที่พ นักงานทางาน
ผิดพลาดไม่ได้ มาตรฐาน รวมถึงมีความยุติธรรมทาให้ การทางานร่ วมกันระหว่างพนักงานและ
หัว หน้ า งานไม่ พ บปั ญ หาที่ เกิ ด ขึน้ ตลอดจนความสัม พัน ธ์ ข องพนัก งานกับ หัว หน้ างาน เป็ น
ความสัมพันธ์ ในลักษณะการทางาน โดยมีความใกล้ ชิดกัน โดยเฉพาะเวลาสั่งงาน ทาให้ ไม่เกิด
ปั ญ หาหรื อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล
ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิ จัย พบว่ า หัว หน้ า งานให้ ก ารสนับ สนุ น ในการท างานเป็ น อย่ า งดี มี ส่ ว น
รับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น จึงทาให้ ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์กบั
หัวหน้ างาน ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศุภานัน พุฒตาล (2560) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยค ้าจุน ด้ านความสัมพันธ์กบั หัวหน้ างาน ไม่มี
ผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.2 ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ใน
ทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากขณะปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
พนักงานจะต้ องมี การติดต่อสื่ อสารข้ ามฝ่ ายงาน รวมถึงหน่วยงานที่ อยู่ต่างจังหวัด มี ผลทาให้
เข้ าใจคลาดเคลื่อน ทาให้ เกิดปั ญหาระหว่างพนักงานด้ วยกันเอง จนทาให้ พนักงานเกิดความรู้สึก
ไม่สบายใจ และในบางครัง้ ด้ วยปริ มาณงานที่ค่อนข้ างเยอะในบางช่วง อาจทาให้ พนักงานอาจ

203
ไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ดังนันหากผู
้
้ บริ หารและหัวหน้ างานให้ ความสาคัญกับ
การรับฟั งปั ญ หาของพนักงานที่ พบจากการทางานมากขึน้ ตลอดจนให้ คาแนะนา วิธีการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ร่วมกับพนักงาน ก็จะทาให้ พนักงานรู้สึกสบายใจตลอดระยะเวลาการทางาน และก็
จะทาให้ ปัญหากระทบกระทัง่ ในการทางานนันลดน้
้
อยลง ส่งผลให้ พนักงาน รู้ สึกสบายใจในการ
ทางาน ผ่อนคลายมากขึ ้น จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกลดลงด้ วย ซึง่ สอดคล้ อง
กับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า มีแค่เพียงการติดต่อระหว่างหน่วยงานที่
อาจมีปัญหาเกิดขึ ้นบ้ าง จึงทาให้ ปัจจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ า ม หรื อ ส่ ง ผลให้ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ แนวโน้ ม การตัด สิ น ใจลาออกลดลง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออก
้
ของพนักงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยค ้าจุน ด้ านความสัมพันธ์กั บเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.3 ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในทิศทาง
ตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปั จจุบนั พนักงานมีคา่ ครองชีพในแต่
ละวันค่อนข้ างสูง ทาให้ รายได้ ที่ตนได้ รับอาจไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่ายในชี วิตประจาวัน รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลต่างๆ มีคา่ ใช้ จ่ายค่อนข้ างสูง ซึง่ เป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทจัดหาให้
อาจจะไม่ ค รอบคลุม ทุก ค่า ใช้ จ่า ย ท าให้ พ นัก งานต้ อ งส ารองจ่า ยไปเอง ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ บท
สัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่พึงพอใจกั บเงินเดือนที่ได้ รับ และ
การปรับเงินเดือนที่มีความเห็นว่าไม่มีมาตรฐาน และควรให้ ตามผลงานและเหมาะสมกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงอยากให้ บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการอื่นรองรับเพิ่มเติม เช่น การจัดหามื ้ออาหาร
กลางวัน ค่าเดินทาง ดังนันหากบริ
้
ษัทให้ ความสาคัญกับรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนของพนักงานมากขึ ้น
มีการปรับฐานเงินเดือนในรอบปี ที่มากกว่าเดิม โบนัสผลตอบแทน หรื อการเพิ่มสวัสดิการ ก็จะทา
ให้ พ นักงานมี แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออกลดลง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุพ รรษา พุ่ม พวง
(2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เขตราษฎร์ บู ร ณะ กรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จัย แรงจูง ใจ ด้ า น
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีผลต่อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ลาออกของพนัก งานระดับ บัง คับ บัญ ชาส านัก งานบัญ ชี ก ลาง บริ ษั ท ปูน ซิ เมนต์ ไ ทย จ ากัด
(มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพล
ต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.4 ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านนโยบาย และการบริ หารงาน ไม่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัด
ระยอง มีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมาย เพื่อให้ พนักงานรับรู้ และเข้ าใจอย่างเป็ นประจาและ
สม่าเสมอ รวมถึงหัวหน้ างานจะได้ รับมอบหมายให้ เป็ นคนแจ้ งให้ พนักงานในสังกัดรับทราบอยู่
ตลอดเวลา ตลอดจนฝ่ ายบริ หารงานภายในโรงงานได้ กาหนดกระบวนการทางานในแต่ละฝ่ ายไว้
อย่างชัดเจน ไม่ซับซ้ อน ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ ที่ ใช้ ในการวิจัย พบว่า
พนักงานจะรับทราบการสื่อสารของโรงงานจากกรณี หัวหน้ างานแจ้ งให้ ทราบ หากบริ ษัทมี การ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายก็ พ ร้ อมน้ อมรับ และปฏิ บัติตาม จึงทาให้ ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน ด้ าน
นโยบาย และการบริหารงาน ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงานบัญชีกลาง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจั ยจูงใจ ด้ านนโยบาย
และการบริ หารงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานระดับบังคับบัญชาสานักงาน
บัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
4. ปั จจัยภาวะผู้นาองค์ กร
4.1 ด้ านการทางานเป็ นทีม
พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการทางานเป็ นที ม มี อิท ธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกัน
ข้ าม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้นาองค์กรของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็ นผู้บริหารชาวต่างชาติ ทาให้ อาจพบปัญหาเรื่ องการสื่อสาร
และวัฒนธรรมในการทางานร่วมกัน ทังผู
้ ้ จดั การชาวต่างชาติและพนักงานมีความจาเป็ นต้ องใช้
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ระยะเวลาในการปรับตัวเข้ าหากัน จึงทาให้ ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติม่ได้ สนับสนันการทางานร่วมกัน
เป็ นทีมอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า อยากจะ
ให้ ผ้ จู ดั การชาวต่างชาติควรรับฟั งปัญหาและความคิดเห็นจากพนักงานเพิ่มขึ ้น ดังนันหากผู
้
้ บริ หาร
ชาวต่างชาติส่งเสริ มบรรยากาศการทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่าของทีมพนักงาน ส่งเสริ มให้
พนักงานแต่ละทีมมีความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และเรี ยนรู้รับฟั งวัฒนธรรมองค์กรชองพนักงานไทย
มากขึ ้น ก็จะทาให้ พนักงานมีแนวโน้ มในการลาออกลดน้ อยลง จึงทาให้ ปัจจัยภาวะผู้นาองค์กร
ด้ านการทางานเป็ นทีม มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม หรื อส่งผลให้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตั ด สิ น ใจลาออกลดลง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Iqra Saeed et al (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัม พันธ์ ระหว่างความตังใจลาออก
้
กับความพึงพอใจการปฏิบตั ิงาน คุณ ภาพการทางาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความฉลาดทางอารมณ์ และความมุ่งมัน่ ขององค์กร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในด้ านการกระตุ้นให้ เกิดการทางานร่ วมกัน
ส่งผลต่อความตังใจลาออก
้
ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ รัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจใน
งาน ประสิ ทธิ ภ าพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา
จากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นา ด้ านส่งเสริ มให้ พนักงานมี พันธกิ จ
ร่วมกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงานสาขา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
4.2 ด้ านการไว้ วางใจ
พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้นาองค์กรของ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็ นผู้จดั การชาวต่างชาติ จะทาหน้ าที่มอบหมายงานหลักทังหมด
้
ให้ ผ้ จู ดั การชาวไทยเป็ นคนบริ หารจัดการ ทาให้ พนักงานพบว่าผู้จดั การชาวต่างชาติไม่ได้ ให้ ความ
ไว้ วางใจให้ พนักงานระดับปฏิ บตั ิการเท่าที่ควร ตลอดจนเนื่องจากผู้บริ หารชาวต่างชาติจะบริ หาร
จัด การในระดับ ผู้บ ริ ห ารท าให้ พ นักงานไม่ ส ามารถสัม ผัส ได้ ถึ ง การบริ ห ารตามหลัก คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลสาคัญ ที่ใช้ ในการวิจัย พบว่า
ผู้จัดการชาวต่างชาติจะมอบหมายงานให้ หัวหน้ าคนไทยเป็ นผู้ดูแล แต่หากเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายจะให้ ความสนใจและพิจารณาอย่างละเอียด ดังนันหากผู
้
้ บริ หารชาวต่างชาติมอบหมาย
งานใหม่ๆ ให้ กับพนักงานมากขึน้ ตลอดจนสนับสนุนความคิด กระบวนการทางานใหม่ ๆ ของ
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พนักงานรายนันๆ
้ อยู่เสมอ ก็จะทาให้ พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้ รับความไว้ วางใจที่ดีจากผู้จดั การ
ชาวต่างชาติ และนอกจากนันหากผู
้
้ จดั การชาวต่างชาติสร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กบั พนักงาน
ด้ ว ยการบริ ห ารตามหลัก คุณ ธรรม ก็ จ ะท าให้ พ นัก งานเคารพและนับ ถื อ ไว้ ว างใจผู้จัด การ
ชาวต่างชาติม ากขึน้ มี ผ ลทาให้ มี แนวโน้ ม การตั ดสินใจลาออกลดลง จึงทาให้ ปัจ จัยภาวะผู้นา
องค์กร ด้ านการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง ในทิศทางตรงกันข้ าม หรื อส่งผลให้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตั ด สิ น ใจลาออกลดลง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ Iqra Saeed et al (2014) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัม พันธ์ ระหว่างความตังใจลาออก
้
กับความพึงพอใจการปฏิบตั ิงาน คุณ ภาพการทางาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ความฉลาดทางอารมณ์ และความมุ่งมัน่ ขององค์กร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในด้ านการไว้ วางใจมอบหมายโอกาสใหม่ๆ
โปรเจคใหม่ๆ ส่งผลต่อความตังใจลาออก
้
ในทิศทางตรงกันข้ าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปกับ
ความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ ากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ภาวะผู้น า ด้ านการแนะน า
โครงการใหม่และงานใหม่ที่ท้าทาย ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงานสาขา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
4.3 ด้ านการบริหารเวลา
พบว่า ปั จ จัยภาวะผู้น าองค์กร ด้ านการบริ หารเวลา ไม่มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้จดั การชาวต่างชาติมีการกากับควบคุม กระบวนการทางานอย่าง
รอบคอบเพื่อให้ งานได้ บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ งานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนผู้บริ หาร
ชาวต่างชาติเป็ นคนกระตือรื อร้ น กาหนดผลประกอบการและยอดขายไว้ สูง วางแผนออกแบบ
กระบวนการในการทางานไว้ อย่างเป็ น ระบบ ทาให้ ในแต่ละเดือนพนักงานจะต้ องทายอด หรื อ
ทางานให้ ได้ ผลผลิตตามแผนงานที่วางไว้ แม้ บางหน่วยงานจะพบปั ญหาเรื่ องเวลาที่กระชันชิ
้ ด แต่
ทังนี
้ ้พนักงานส่วนใหญ่ตา่ งเข้ าใจว่าผู้บริ หารชาวต่างชาติมีรูปแบบการทางานในลักษณะเชิงรุก ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ บทสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล ส าคัญ ที่ ใช้ ในการวิ จัย พบว่า พนัก งานคุ้น เคยกับ การ
วางแผนบริ หารงานของผู้จดั การชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการกาหนดยอดขายในแต่ละปี จึงทาให้
ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการบริ หารเวลา ไม่มีอิทธิ พ ลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของ
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พนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลลิตา
พลซื่อ (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และความผูกพันต่อ
องค์กร ที่มีผลต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยภาวะผู้นา ด้ านการบริ หารเวลา ไม่มีผลต่อการตังใจลาออกของ
้
พนักงานในกลุม่ บริษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
5. ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
พบว่า ปั จจัยวัฒนธรรมองค์กร ด้ านการปรับตัว และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒ นา จังหวัดระยอง เข้ าใจวัฒ นธรรม ความเป็ นอยู่ในการทางานในองค์กรเป็ นอย่างดี และ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับอยูส่ ม่าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นทังเรื
้ ่ องเวลาเข้ างาน เวลาพักเที่ยง เวลาเลิก
งาน ตลอดจนวันหยุดตามเทศกาลหรื อวันสาคัญ และหากโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื
อนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ ามาใช้ พนักงานทุกคนพร้ อมเรี ยนรู้ เช่ น เครื่ องจักรรุ่นใหม่ โปรแกรมที่ใช้ ใน
โรงงาน เป็ นต้ น เพราะการเปลี่ยนแปลงในด้ านเทคโนโลยีล้วนแต่เป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยทุ่นแรงให้
พนักงานทัง้ สิน้ นอกจากนีพ้ นักงานส่วนใหญ่ สนใจกับการเข้ าร่ วมกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพราะเป็ นเรื่ องที่ทกุ องค์กรต่างให้ ความสาคัญกับความเป็ นอยู่ของพนักงาน ผู้มีสว่ นได้ ส่วน
เสีย ตลอดจนสังคมชุมชนรอบข้ าง ซึ่งสอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั
พบว่า พนักงานเห็นด้ วยและน้ อมรับหากบริ ษัทปรับเปลี่ยนเวลาการทางานตามความเหมาะสม
รวมถึงหากมีโอกาสพนักงานส่วนใหญ่สนใจกับการเข้ าร่ วมกิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั พบว่า พนักงานยินดีรณรงค์กิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในสถานที่ทางาน แต่ทงนี
ั ้ ้พนักงานส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่าโรงงานมีการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเนื่องจากบริ ษัทอนุญาตให้ พนั กงานบางกลุ่มเข้ าร่วมเท่านัน้ จึงทาให้
ปั จ จัยวัฒ นธรรมองค์ กร ด้ านการปรับ ตัว และด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่อสัง คม ไม่มี อิท ธิ พ ลต่อ
แนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผื น อาเภอนิคมพัฒ นา จังหวัดระยอง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลลิตา พลซื่อ (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาวัฒ นธรรมองค์กร ภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร และความผูกพันต่อองค์กร ที่มีผลต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงานในกลุม่ บริ ษัท
อุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร ด้ านการ
ปรับตัว และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ของพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง
ไม่มีผลต่อต่อการตังใจลาออกของพนั
้
กงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และสอดคล้ อง
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กับงานวิจยั ของ พงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์ (2556) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการลาออกของพนักงาน
กรมการขนส่งทางบก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยวัฒ นธรรมองค์กร ไม่ส่งผลต่อการ
ลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
ผลจากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน
โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะแก่ผ้ บู ริ หารชาวต่างชาติ
หัวหน้ างาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี ้
1. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน ควรกาหนดขอบเขตงานของพนักงานเพศชาย
ให้ เหมาะสมกับความต้ องการและลักษณะทางกายภาพ อาจจะสอบถามระหว่างการประเมินผล
งานประจาปี ถึงความต้ องการทางานในอนาคต เช่น อาจจะเสนอให้ พนักงานเพศชายได้ ทางานที่
ต้ องเดินทางออกไปนอกโรงงาน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนั กงานเพศชายได้ ทางานที่แปลกใหม่
และเป็ นงานที่เหมาะสมกับบุคลิกตนเองมากขึ ้น เพราะจากผลการวิจยั พบว่า พนักงานเพศชายกัน
มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากกว่าพนักงานเพศหญิง
2. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาระดับ
เงินเดือนของพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ ใกล้ เคียงกับโรงงานในละแวก
เดียวกัน โดยอาจจะทาการสารวจหรื อสอบถามเพื่อให้ พนักงานได้ รับรายได้ ในระดับเท่าเทียมกับ
โรงงานอื่นๆ เพราะจากผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สดุ
3. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาระดับ
เงินเดือนของพนักงานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท ให้ เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั มากขึ ้น เพื่อเป็ นการยกระดับความเป็ นอยู่ของพนักงานให้ ดี
ขึน้ เช่น การสนับ สนุน ข้ า วกลางวัน การเพิ่ ม ระดับ อัต ราเงิ น เดื อ น การปรั บ ระดับ อัต ราโบนัส
ประจาปี เป็ นต้ น และควรให้ ความสาคัญกับการเพิ่มรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานมากขึ ้น โดย
ปรับระดับของผลตอบแทนโบนัส โดยใช้ การประเมิ นจากผลการทางานของพนักงานแต่ละคน
เพื่อให้ รายได้ ของพนักงานสอดคล้ องกับค่าครองชีพในปั จจุบนั และมีความยุตธิ รรมมากขึ ้น เพราะ
จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท มีแนวโน้ มการ
ตัด สิ น ใจลาออกมากที่ สุด และพบว่าปั จ จัยค า้ จุนในการท างาน ด้ านรายได้ และสวัสดิการ มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน ในทิศทางตรงกันข้ าม
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4. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรปรับรูปแบบการ
ทางานของฝ่ ายการผลิตให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น และให้ ความสาคัญกับการเปิ ดโอกาสให้
พนักงานแสดงความคิดเห็น เช่น โอกาสได้ ย้ายฝ่ ายงาน จากฝ่ ายย้ อมผ้ าไปทางานในฝ่ ายทอผ้ า
หรื อ ทดลองท างานที่ แ ปลกออกไป เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ในงานภาคส่ว นอื่ น ๆ รวมทัง้ ให้ ก าร
สนับ สนุน ให้ พ นักงานทุก ฝ่ ายได้ รับ การอบรมความรู้ เกี่ ย วกับการทางานเพิ่ ม เติม เพื่ อเป็ น การ
กระตุ้นให้ พ นักงานมี กระตือรื อร้ น ไม่เบื่อหน่ายกับ งานจนเกิ นไป เพราะจากผลการวิจัยพบว่า
พนักงานฝ่ ายการผลิตมีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สดุ และพบว่าปั จจัยจูงใจในการทางาน
ด้ านลักษณะงาน มี อิท ธิ พ ลต่อแนวโน้ ม การตัดสิน ใจลาออก ของพนัก งานโรงงาน ในทิศทาง
ตรงกันข้ าม
5. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรให้ ความสาคัญ
กับการจัดสรรงานที่เหมาะสมกับหน้ าที่ของพนักงาน โดยหากจะเพิ่มปริ มาณงานให้ กับพนักงาน
นันๆ
้ ก็ควรเพิ่มค่าจ้ างเพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณงานของพนักงานด้ วย จะทาให้ พนักงานทางาน
ในตาแหน่งนันๆได้
้ นานมากยิ่งขึ ้น เพราะจากผลการวิจยั พบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1
– 3 ปี เต็ม มีแนวโน้ มการตัดสินใจลาออกมากที่สดุ
6. หัวหน้ างาน ควรให้ ความส าคัญ กับบรรยากาศในการทางาน สนับสนุนการทางาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะระหว่างฝ่ ายงาน อาจจะจัดการประชุม คณะทางานหากมีการทางานข้ ามฝ่ าย
เพื่ อลดข้ อผิดพลาดจากการประสานงาน ซึ่งจะทาให้ ปัญ หากระทบกระทั่งในการทางานนั น้ ลด
น้ อยลง ส่งผลให้ พนักงาน รู้ สึกสบายใจในการทางาน ผ่อนคลายมากขึ ้น เพราะจากผลการวิจัย
พบว่า ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงาน ในทิศทางตรงกันข้ าม
7 ผู้บริ หารชาวต่างชาติ และหัวหน้ างาน ควรส่ งเสริ มบรรยากาศการทางาน โดยเฉพาะ
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม ในกรณี ที่มีโปรเจ็คใหม่ๆเกิดขึ ้น หัวหน้ างานอาจจะจัดตังคณะท
้
างาน
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานแต่ละคนสมัครเข้ าร่วมหรื อมีสิทธิเลือกเพื่อนร่วมงาน หรื อคูห่ ใู นการทางาน
เพื่อเป็ นการสร้ างการยอมรับในคุณค่าของทีมพนักงาน ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงานแต่ละทีมมี
ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดยการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นในการทางานและนามาปรับใช้ เพราะ
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการทางานเป็ นทีม มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงาน ในทิศทางตรงกันข้ าม
8. ผู้บริ หารชาวต่างชาติ ควรมอบหมายงานให้ กับพนักงานโดยตรงมากขึน้ ตลอดจน
สนับสนุนความคิด กระบวนการทางานใหม่ ๆ ของพนักงานอยู่เสมอ ก็จะทาให้ พนักงานรู้ สึกว่า

210
ตนเองได้ รับความไว้ วางใจที่ดีจากผู้จดั การชาวต่างชาติ และนอกจากนันหากผู
้
้ จดั การชาวต่างชาติ
สร้ างความเชื่อถือไว้ วางใจให้ กั บพนักงานด้ วยการบริ หารตามหลักคุณธรรม ก็จะทาให้ พนักงาน
เคารพและนับถือ ไว้ วางใจผู้จดั การชาวต่างชาติมากขึ ้น เพราะจากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาวะ
ผู้นาองค์กร ด้ านการไว้ วางใจ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงาน ในทิศทาง
ตรงกันข้ าม
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
ผลจากการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงาน
ทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในงานวิจยั ต่อไป ดังนี ้
1. ควรเลือกศึกษางานวิจัยเกี่ ยวกับปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อแนวโน้ ม การตัดสินใจลาออก
ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กรณี ศึกษาเฉพาะพนักงานเพศ
ชาย เพื่ อ ให้ ฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล รวมถึ งผู้บริ หารน ามาวิเคราะห์ และปรั บ ใช้ กับ การรับ สมัค ร
ตาแหน่งงานเของเพศชายให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
2. ควรเลือกศึกษาปั จจัยจูงใจในการทางาน ในด้ านลักษณะงาน เฉพาะเจาะจง เพื่อจะ
ช่วยให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริ หารโรงงานนาไปปรับ หรื อกาหนดขอบเขตหน้ าที่การทางาน
ให้ เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนมากขึ ้น
3. ควรเลือกศึกษา ปั จจัยค ้าจุนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
ด้ านรายได้ และสวัสดิการ เฉพาะเจาะจง เพื่ อศึกษาสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกใน
เชิงลึก ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการบริ หารงานของโรงงาน และสามารถนามา
ปรับใช้ เป็ นกลยุทธ์เพื่อที่จะจูงใจให้ พนักงานทางานกับโรงงานไปได้ ตอ่ ไป
4. ควรเลือกศึกษาปั จจัยภาวะผู้นาองค์กร ด้ านการทางานเป็ นทีม และด้ านการไว้ วางใจ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทาให้ ผ้ บู ริ หารเข้ าใจการทางานในสังคมวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ การ
ทางานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารประสบผลสาเร็ จอย่างราบรื่ นมีผลผลิตและยอดขายที่
สูงขึ ้นในอนาคต
5. ควรเลือกศึกษาโรงงานอื่นๆในละแวกเดียวกัน ในเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ ม
การตัดสินใจลาออกของพนักงานโรงงาน ตลอดจนศึกษาข้ อดี ข้ อเสียของแต่ละโรงงาน เพื่อรักษา
พนักงานให้ อยูใ่ นองค์กรได้ นานที่สดุ
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แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นแบบสอบถามเพื่ อการวิจัยปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อแนวโน้ มการ
ตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกอบไปด้ วย
6 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ส่วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ส่วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ผู้วิจัยขอความกรุ ณ าให้ ท่านตอบแบบสอบถามให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ และตอบให้ ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริงที่สดุ ข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ จะนาเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการทางานของท่าน และนาข้ อมูลไปใช้ เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
ผู้วิจยั
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 21 - 29 ปี
( ) 30 – 39 ปี
( ) 40 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช. / ปวส.
( ) ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า
4. ตาแหน่งการทางาน
( ) พนักงานทัว่ ไป
( ) หัวหน้ างาน (หัวหน้ าแผนก Supervisor ผู้ช่วยผู้จดั การ)
5. รายได้ ตอ่ เดือน
( ) 10,000 – 19,999 บาท
( ) 20,000 - 29,999 บาท
( ) 30,000 - 39,999 บาท
( ) 40,000 บาท ขึ ้นไป
6. สถานภาพสมรส
( ) โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
( ) สมรส/อยู่ด้วยกัน
7. ฝ่ ายงาน
( ) ฝ่ ายการตลาดและการขาย
( ) ฝ่ ายธุรการ
( ) ฝ่ ายผลิต
8. ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในบริษัทแห่งนี ้
( ) 1 – 3 ปี เต็ม
( ) มากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป – 6 ปี เต็ม
( ) มากกว่า 6 ปี เต็มขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกคาตอบเพียง 1 คาตอบ โปรดระบุ
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางาน ณ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
ระดับความความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
ปั จจัยจูงใจในการทางาน
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
5
4
3
2
1
ด้ านลักษณะงาน
1. งานที่ทา่ นทาในปัจจุบนั มีลกั ษณะงานตรงกับ
ความรู้และความสามารถของตาแหน่งงานที่ท่านทา
อยู่
2. งานที่ทา่ นดูแลมีความหลากหลาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น การโยกย้ ายฝ่ าย ยุบรวม
ฝ่ ายงาน
3. ท่านได้ รับความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอจากการ
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่
4. งานที่ทา่ นรับผิดชอบในปั จจุบนั ยังคงเป็ นงานที่
น่าสนใจ และท้ าทายความสามารถ
ด้ านความรับผิดชอบ
5. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีปริมาณงานที่
รับผิดชอบเหมาะสมกับเวลาของท่านในแต่ละวัน
6. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ตาแหน่งที่ทา่ นทาอยู่ มี
การระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
7. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีอานาจในการ
ตัดสินใจในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน
อย่างเต็มที่
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ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่ งการงาน
8. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านได้ รับการพิจารณา
ความดีความชอบ รวมไปถึงการปรับตาแหน่งอย่าง
ยุตธิ รรม
9. ท่านมีโอกาสได้ รับคัดเลือกเข้ าฝึ กอบรมเพิ่มเติม ใน
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งงานที่ทา่ นทาอยู่ ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ
10. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านมีโอกาสก้ าวหน้ าใน
การทางาน โดยมีโอกาสได้ เลื่อนตาแหน่งในหน้ าที่การ
งานที่สงู ขึ ้น

ระดับความความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
5
4
3
2
1
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกคาตอบเพียง 1 คาตอบ โปรดระบุ
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยค ้าจุนในการทางาน ณ โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง
ระดับความความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
ปั จจัยคา้ จุนในการทางาน
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
1
5
4
3
2
ด้ านความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
1. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานให้ การ
สนับสนุนท่านในการทางานเป็ นอย่างดี
2. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานมีสว่ นในการ
รับผิดชอบกับท่านในกรณีที่ทา่ นทางานผิดพลาดไม่ได้
มาตรฐาน
3. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน หัวหน้ างานของท่านมี
ความยุตธิ รรม
ด้ านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน
4. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านรู้สกึ สบายใจในการ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่าน
5. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน เพื่อนร่วมงานของท่านยินดี
ที่จะช่วยเหลือ รับฟั งท่านทุกครัง้ หากท่านพบปัญหา
จากการทางาน
6. ปั ญหาการกระทบกระทัง่ ในการทางานระหว่างท่าน
กับเพื่อนร่วมงาน เช่น การถกเถียง การโต้ ตอบ ความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดการขัดแย้ ง หรื อการเข้ าใจผิด ไม่มี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับเพื่อน
ร่วมงาน
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ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
7. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านพึงพอใจกับเงินเดือน
และการปรับเงินเดือนของท่าน
8. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ท่านพึงพอใจกับ
สวัสดิการ สิทธิพิเศษของบริ ษัทจัดให้ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี
9. ขณะปฏิบตั งิ านที่โรงงาน ผลตอบแทน เงินเดือน
และสวัสดิการของบริษัท มีความเหมาะสมเป็ นธรรม
ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน
10. บริ ษัทมีการสื่อสารนโยบาย และเป้าหมาย เพื่อให้
พนักงานรับรู้และเข้ าใจอย่างเป็ นประจาและสม่าเสมอ
11. ท่านเห็นด้ วยกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
โรงงาน ว่าสามารถพัฒนาธุรกิจให้ ประสบผลสาเร็จ
ก้ าวหน้ ามากยิ่งๆขึ ้นไปในอนาคต
12. ท่านเห็นด้ วยกับการบริหารงานภายในโรงงาน
ตลอดจนกระบวนการทางานในแต่ละฝ่ ายที่มีการ
กาหนดแนวทางไว้ อย่างชัดเจน ไม่ซบั ซ้ อน

ระดับความความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
5
4
3
2
1
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ผู้นาองค์ กร หมายถึง พนักงานระดับผู้จัดการชาวต่ างชาติท่ ปี ฏิบัตงิ าน ณ โรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีจานวนทัง้ สิน้ 22 คน
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกคาตอบเพียง 1 คาตอบ โปรดระบุ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านภาวะผู้นา โรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
5
4
3
2
1
ด้ านการทางานเป็ นทีม
1. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริมบรรยากาศ
การทางาน สร้ างการยอมรับในคุณค่าของเพื่อนร่วม
ทีมงาน
2. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านส่งเสริมให้ พนักงาน
แต่ละทีมมีความเข้ าใจซึง่ กันและกัน
3. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสนับสนุนการประชุม
ร่วมกันภายในทีมเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละงาน
ผู้นาองค์ กร หมายถึง พนักงานระดับผู้จัดการชาวต่ างชาติท่ ปี ฏิบัตงิ าน ณ โรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีจานวนทัง้ สิน้ 22 คน

228

ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาองค์ กร

เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น เฉยๆ ไม่
ด้ วย
เห็น
ด้ วย
4

3

2

ด้ านการไว้ วางใจ
4. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมอบหมายงานได้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน
5. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านสร้ างความเชื่อถือ
ไว้ วางใจให้ กบั พนักงานด้ วยการบริ หารตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ยุตธิ รรม ความซื่อสัตย์ ความ
เมตตา และความยุตธิ รรม
6. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านยอมรับ และเห็นด้ วย
กับการนาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ของพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ และนามาปรับใช้ กบั การทางานในปัจจุบนั
ด้ านการบริหารเวลา
7. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมีการกากับควบคุม
กระบวนการทางานอย่างรอบคอบเพื่อให้ งานได้ บรรลุ
เป้าหมายอย่างชัดเจน
8. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านมีการกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน อย่างชัดเจน เพื่อให้ งาน
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่
กาหนด
9. ผู้จดั การชาวต่างชาติของท่านจัดให้ มีการประชุม
ประสานงานร่วมกับฝ่ ายอื่นๆ เพื่อติดตามความ
คืบหน้ าของงานที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ
ผู้นาองค์ กร หมายถึง พนักงานระดับผู้จัดการชาวต่ างชาติท่ ปี ฏิบัตงิ าน ณ โรงงานทอผ้ า
ผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีจานวนทัง้ สิน้ 22 คน

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง
1
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ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกคาตอบเพียง 1 คาตอบ โปรดระบุ
ความคิดเห็นปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
ระดับความคิดเห็น
เห็น เห็น
ไม่
ไม่ ไม่ เห็น
ด้ วย ด้ วย แน่ ใจ เห็น ด้ วย
ปั จจัยวัฒนธรรมองค์ กร
อย่ าง
ด้ วย อย่ าง
ยิ่ง
ยิ่ง
5
4
3
2
1
ด้ านการปรับตัว
1. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทางานของท่าน
ได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร
2. ท่านยินดี และเปิ ดรับการเรี ยนรู้นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ การทางานของท่านมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. ท่านสามารถย้ ายตาแหน่งงาน หรื อย้ ายสถานที่
ทางานเดิมของท่านได้ ตามความเหมาะสมขององค์กร
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
4. ท่านยินดีที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ได้ ตามที่บริษัทต้ องการ
5. ท่านให้ ความสนใจข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรื อกิจกรรม CSR ของ
บริษัทท่านอย่างสม่าเสมอ
6. ท่านปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นประจา
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
คาชีแ้ จง กรุณาใส่เครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกคาตอบเพียง 1 คาตอบ โปรดระบุ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง
ระดับแนวโน้ มการตัดสินใจ
แนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานบริษัท มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
1. ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาท่านรู้สกึ เบื่อหน่าย จากการ
ทางานจนทาให้ ทา่ นต้ องการลาออก
2. ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาท่านรู้สกึ เครี ยด กดดัน จาก
การทางานจนทาให้ ท่านต้ องการลาออก
3. ท่านจะตัดสินใจลาออกทันที เมื่อมีองค์กรอื่น หรื อ
บริษัทอื่นยื่นข้ อเสนอค่าตอบแทนสูงขึ ้นแม้ เพียง
เล็กน้ อย
4. ท่านติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานตามเวปไซด์
จัดหางานเป็ นประจา
5. ท่านปรึกษาเพื่อน หรื อบุคคลที่ร้ ูจกั เรื่ องตาแหน่ง
งานว่างของบริ ษัท หรื อองค์กรอื่นเป็ นประจา

****ขอขอบพระคุณที่ทา่ นให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี ้ด้ วย****
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แบบสัมภาษณ์ เชิงคุณภาพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี เ้ ป็ นแบบสอบถามเพื่ อการสัม ภาษณ์ ส าหรับ งานวิจัยปั จ จัยที่ มี
อิทธิพลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ประกอบไปด้ วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางาน
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนในการทางาน
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
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ผู้ให้ สัมภาษณ์ ชื่อ ………………….………… นามสกุล ………………………….…………..
สัมภาษณ์ วันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ……… ระหว่ างเวลา ……… น. ถึง ……… น.
อายุ …………… ปี การศึกษา ………………………. รายได้ ตอ่ เดือน……………………………
สถานภาพสมรส …………………..… ตาแหน่งการทางาน …………………….…………………
ฝ่ ายงาน ………………………………... ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในบริษัทแห่งนี ้ ………………… ปี
***********************************
ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
1. ด้ านลักษณะงาน
- ลักษณะงานในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
1.1 ตาแหน่งการทางานปัจจุบนั ………….…………………………………………….…
1.2 ขอบเขตหน้ าที่ในปัจจุบนั ……………………………………………………….…….
- หากท่านเปรี ยบเทียบงานของท่านกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ ายเดียวกัน มีความเหมือนหรื อแตกต่าง
กันอย่างไร…………………………………………………………………………..………………..
- หน้ าที่ที่ทา่ นรับผิดชอบในปั จจุบนั มีความท้ าทายความสามารถของท่านหรื อไม่.........................
……………………………………………………………………………………………………….
2. ด้ านความรับผิดชอบ……………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………….…
3. ด้ านความก้ าวหน้ าในตาแหน่งการงาน.………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยค ้าจุนในการทางานของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
1. ด้ านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา…………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน……………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. ด้ านรายได้ และสวัสดิการ………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ด้ านนโยบาย และการบริหารงาน……………………………………………………………………
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านภาวะผู้นาองค์กร ที่มีตอ่ ผู้จดั การชาวต่างชาติของโรงงานทอ
ผ้ าผืน อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
1. ด้ านการทางานเป็ นทีม……………………………………….……………………………..……
…………………………………………………………………………………………………….…
2. ด้ านการไว้ วางใจ……………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…
3.ด้ านการบริหารเวลา………………………..………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………….…
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
1. ด้ านการปรับตัว………………..…………..……………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….……….………………
2. ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม……..………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานโรงงานทอผ้ าผืน อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง…………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………….…
****ขอขอบพระคุณที่ทา่ นให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี ้ด้ วย****
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