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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน : กรณี ศึกษา
บริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจในงาน (2) ระดับความ
ตั้งใจลาออกจากงาน และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจที่ จะลาออกจากงานของ
พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท แบบสอบถามเก็บโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากพนักงานของ
บริ ษทั ฯที่ยงั คงสภาพการเป็ นพนักงานทั้งสิ้ น 118 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีระดับความพึงพอใจในการทํางานในระดับ
ค่อนข้างสู ง พนักงานมีระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่พนักงานมีพฤติกรรมการ
ลาออกคือจะลาออกเมื่อมีงานอื่นรองรับ ปั จจัยด้านสภาพการทํางาน และด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจลาออกซึ่ งแบ่งตามรู ปแบบพฤติกรรมการลาออก 3 แบบ คือ (1) พฤติกรรมการลาออกทันทีของพนักงาน
โดยไม่มีการแจ้ง (2) พฤติกรรมการหางานใหม่หรื อโอกาสการเลื่อนตําแหน่งก่อนการลาออก และ (3) พฤติกรรมด้าน
อื่นๆ เช่น มาสาย ขาดงานโดยไม่ป่วย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ, ความตั้งใจลาออกจากงาน, พฤติกรรมการลาออก

ABSTRACT
This study of the relationship between job satisfaction and staff turnover intention: A case study of Smart
Tech And Mat Co., Ltd. has the objective to find; (1) An employee level of job satisfaction (2) The level of staff
turnover intentions and (3) The relationships between job satisfaction and staff turnover intention. Questionnaires
were collected by purposive sampling from 118 current employees. Statistics used were Mean, SD and Pearson’s
Correlation Coefficient. The results reveal that employee has job satisfaction levels rank quite high. The
staff turnover intension was measured as medium. Most employees have quit behavior that they would not leave
unless they had other work guaranteed first. Factor in “Working conditions” and “employee’s personal life”, all have
an effect on staff turnover intention categorized in 3 types of quit behavior; (1) The immediate resignation behavior
of an employee without notice. (2) The behavior to find new work or promotional opportunities before resignation.(3)
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The other behavior, such as being late or absent from work unrelated to sickness with the statistical significance level
of 0.05 (p < 0.05)
Keywords: Job Satisfaction, Turnover Intention, Quit Behavior
1. บทนํา
การหมุนเวียนของพนักงานเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ องค์กรจะเจริ ญเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืนนอกจากวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนของผูน้ าํ แล้ว ฟั นเฟื องเล็กๆที่มีส่วนสําคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือ พนักงาน พนักงานคือภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็ นทรัพยากรที่มีค่า การลาออกของ
พนักงานทําให้องค์กรเสี ยหายทั้งทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพยากรบุคคล การฝึ กงาน การฝึ กอบรม และ
ความเสี ยหายทางอ้อม คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานเสี ยหายอันเนื่ องจากพนักงานใหม่ซ่ ึ งขาดประสบการณ์ ดังนั้นเพื่อ
รั กษาธุ รกิ จให้เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและควบคุมต้นทุน องค์การควรคํานึ งถึงการรั กษาพนักงานและลดอัตราการ
ลาออก โดยทัว่ ไปพบว่าอัตราการลาออกที่สูง เกิดจากพนักงานไม่พึงพอใจในงานที่ทาํ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อพนักงานคนอื่นๆให้ลาออกจากงานตามกันด้วย (Louden, 2012)
การวัดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) นั้นสามารถวัดทัศนคติ และพฤติ กรรมของพนักงานได้
(Solnet ,2007) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rogers, Clow, & Kash (1994) ดังนั้น ยิง่ พนักงานมีความพึงพอใจใน
งานมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ทําให้เกิดความพึงพอใจในลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ

ทั้งจิตวิทยา พฤติกรรมองค์กร และทรัพยากรมนุ ษย์ มีทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีที่พยายามอธิ บายถึงความพึง
พอใจในงาน ซึ่ งอาจนิ ยามได้ว่าเป็ นอารมณ์หรื อความรู ้สึกของพนักงานที่ประเมินคุณค่าของตนเองต่องานที่
ทํา (Ishani, 2015)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าปั จจัยความพึงพอใจด้านต่างๆนั้นมีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจลาออกของพนักงานหรื อไม่อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจยั สามารถเป็ นแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนในการลดปั ญหาการลาออกของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสี ยไปจากการรับพนักงานใหม่ และเพื่อให้บริ ษทั เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน สร้ างยอดขายเพิ่มมากขึ้ นเมื่ ออัตราการลาออกของพนักงานลดลง จึ งนําไปสู่ กรอบ
แนวคิดการวิจยั ตามรู ปที่ 1 โดยอ้างอิงแนวคิดความพึงพอใจในงานของ Herzberg and Synderman (1993) ซึ่ งสรุ ปว่า

มี 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factor) ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ปัจจัยย่อย ที่ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในงาน ได้แก่ ความสําเร็ จในงาน (Achievement) การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
(Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความก้าวหน้าในงาน (Advancement) และปั จจัยอนามัย
หรื อปั จจัยคํ้าจุ น (Hygiene Factor) ซึ่ งแบ่งเป็ น 9 ปั จจัยย่อย ที่ ส่งผลให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในงาน ได้แก่
นโยบายและการบริ ห ารงาน (Company Policy and Administration) โอกาสที่ จ ะได้รั บ ความก้า วหน้า ใน
อนาคต (Possible of Growth) สัมพันธภาพในการทํางาน (Interpersonal Relationship) เงินเดือนและสวัสดิการ
(Salary) สถานะทางอาชี พ (Professional Status) ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว (Factors in Personal Life) ความ
มัน่ คงในงาน (Job Security) สภาพการทํางาน (Working Condition) การปกครอง บังคับบัญชา (Supervision
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Technical) และความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของ Mowday et al. (1982) ซึ่ งกล่าวว่าความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานนั้น สามารถแสดงออกทางพฤติ ก รรมได้ 3 ลัก ษณะ คื อ (1) พฤติ ก รรมการลาออกโดยตรง หมายถึ ง
พฤติกรรมที่พนักงานนั้นจะตัดสิ นใจลาออกจากงานโดยทันที เมื่อเกิดความรู ้สึกที่ตอ้ งการจะลาออกจากงาน
แม้ยงั ไม่ มีทางเลื อกอื่ นรองรั บ (2) พฤติ กรรมการค้นหาทางเลื อ ก หมายถึ ง เมื่ อพนักงานเกิ ดความรู ้ สึกที่
ต้องการจะลาออกจากงาน พนักงานจะค้นหาทางเลือกอื่นมารองรับหลังลาออกจากองค์กรเดิม เช่น การหาที่
ทํางานใหม่ ซึ่ งโอกาสในการค้นหาทางเลือกนั้นอาจแตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล และ
สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และ (3) พฤติกรรมด้านอื่น หมายถึง พนักงานที่ยงั คงไม่ลาออกจากองค์กร แต่จะมี
พฤติกรรมด้านอื่นๆในทางลบขึ้นแทน เช่น การมาทํางานสาย การขาดงาน ความเฉื่ อยชาในการทํางาน หรื อ
การใช้สารเสพย์ติด หรื อหรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น เพื่อลดความขัดข้องใจอันเกิดจากการที่ไม่สามารถ
ลาออกจากองค์กรปัจจุบนั ได้
ตัวแปรต้ นทีศ่ ึกษา
ข้ อมูลเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจในงาน
- ความสําเร็ จในงาน
- การยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้าในงาน
- นโยบายและการบริ หารงาน
- โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
- สัมพันธภาพในการทํางาน
- เงินเดือน และสวัสดิการ
- สถานะทางอาชีพ
- ชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
- ความมัน่ คงในงาน
- สภาพการทํางาน
- การปกครอง บังคับบัญชา

ตัวแปรตาม :
ข้ อมูลเชิงปริมาณ : ความตั้งใจทีจ่ ะ
ลาออกจากงาน
- พฤติกรรมการลาออกโดยตรง
- พฤติกรรมการค้นหาทางเลือก
- พฤติกรรมด้านอื่น

รู ปที่ 1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท
2. เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจลาออกของพนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของ
พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัดที่
ยังคงสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ณ ช่วงเวลาของการทําวิจยั จากข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560 มีจาํ นวนพนักงาน
รวมทั้งสิ้ น 118 คน และกลุ่มตัวอย่าง โดยการอ้างถึงตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) จะได้จาํ นวน
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง n = 92 คน โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ น (Margin of Error) ในระดับ ±5% ภายใต้ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น
(Confidence Level) ที่ 95%
ตัวแปรในการศึกษา มีท้ งั ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น คือ ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งประกอบด้วย ความสําเร็ จในงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน นโยบายและการบริ หารงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต สัมพันธภาพในการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ สถานะทางอาชีพ ชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ความมัน่ คงใน
งาน สภาพการทํางาน และการปกครอง บังคับบัญชา
ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ซึ่ งประกอบด้วย พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พฤติกรรม
การค้นหาทางเลือก และพฤติกรรมด้านอื่น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในงาน
และส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ซึ่ งแบบสอบถามถูกพัฒนามาจากงานวิจยั ของสิ นีนาฏ ชาว
ตระการ (2552) เป็ นมาตรวัดแบบ Likert scale 5 ระดับ ซึ่ งเป็ นการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และ
ได้กาํ หนดค่าของการประเมินความสําคัญ คือ 5 ระดับ คือ 5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 2 = ไม่เห็นด้วย
1 = ไม่ เ ห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ ง โดยผู ้วิ จัย นํา มาทดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง 40 คน ผลวิ เ คราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.908
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม โดยการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากประชากรคือพนักงานของบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด ที่ยงั คงสภาพการเป็ นพนักงานทั้งหมด
ณ ช่วงเวลาของการทําวิจยั รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 118 ชุด โดยทําการเก็บแบบสอบถามมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณ
ได้ ( n = 92 คน)
การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณา (ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และ
สถิติวเิ คราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
4. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ระดับความพึงพอใจในงาน พบว่า พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด มีระดับความพึงพอใจ
ในการทํางานในระดับค่อนข้างสู ง โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.51 เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรั บผิดชอบ และด้าน
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สัมพันธภาพในการทํางาน นั้นมี ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดเท่ากันทั้ง 2 ด้านที่ 3.76 ส่ วนระดับความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้าน
เงิ นเดื อนและสวัสดิ การ ด้านสภาพการทํางาน และด้านโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตมี ระดับความพึง
พอใจในงานตํ่าที่สุด 3 อันดับ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องนํามาพิจารณาเพื่อยกระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร และลดความไม่ พึงพอใจซึ่ งอาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ จะลาออกจากงานของพนักงาน โดยนําข้อมู ลไป
ปรับปรุ งในแผนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.1 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ควรมีการปรับปรุ งโดยการหาข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าแรงงาน
ในตลาด เพื่อตรวจสอบว่าค่าแรงที่ทางบริ ษทั ฯจ่ายให้แก่พนักงานในปั จจุบนั นั้นอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมหรื อไม่ ถ้าตํ่า
กว่าค่าแรงงานของตลาด จึงควรพิจารณาปรับเพิ่มตามความเหมาะสม และจัดหาสวัสดิการที่บริ ษทั ส่ วนใหญ่ในกลุ่ม
ธุ รกิ จเดี ยวกันไม่มี คือ การประกันสุ ขภาพกลุ่มของพนักงาน และจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พให้แก่พนักงาน โดย
อัตราเงินที่ทางบริ ษทั ฝากให้น้ นั จะจัดเพิม่ ขึ้นตามจํานวนปี อายุงาน
1.2 ด้านสภาพการทํางาน เนื่ องจากพื้นที่ปฏิบตั ิงานปั จจุบนั เป็ นพื้นที่เช่า ทําให้อาคารและห้องสุ ขาไม่อยูใ่ น
สภาพที่ดีนกั ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯได้ซ้ื อพื้นที่โรงงานใหม่และอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นในระหว่างนี้ จึงควรมีการ
ปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น เช่น ห้องสุ ขาสําหรับลูกค้าและพนักงานก่อน
1.3 ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ควรมีการส่ งเสริ มพนักงานให้ได้รับการอบรมในความรู ้
เฉพาะทางตามประเภทของงานที่ปฏิบตั ิ และควรมี career path ที่ชดั เจนโดยระบุอตั ราความความหน้าของตําแหน่ง
งาน หรื อ เงินเดือนอย่างชัดเจน และมีการประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทํางาน จากมากไปน้อย
ตัวแปร : ความพึงพอใจในงาน
1. ด้านความรับผิดชอบ
2. ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน
3. ด้านความสําเร็ จในงาน
4. ด้านสถานะทางอาชีพ
5. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
6. ด้านชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงในงาน
8. ด้านนโยบายและการบริ หารงาน
9. ด้านการยอมรับนับถือ
10. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
11. ด้านความก้าวหน้าในงาน
12. ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
13. ด้านสภาพการทํางาน
14. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ค่ าเฉลีย่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 373

x̅

S.D.

ระดับ

3.76
3.76
3.75
3.70
3.63
3.57
3.50
3.49
3.48
3.44
3.38
3.29
3.24
3.07
3.51

0.568
0.604
0.485
0.642
0.565
0.673
0.608
0.655
0.463
0.740
0.615
0.555
0.698
0.746
0.428

ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ค่อนข้างสู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่ อนข้ างสู ง
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2. ระดับความตั้งใจลาออก พบว่า ระดับความตั้งใจที่ จะลาออกจากงานของพนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค
แอนด์ แมท จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.632 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีความต้องกร
ออกไปทําธุ รกิ จส่ วนตัวในระดับค่อนข้างสู ง มี ค่าเฉลี่ ย 3.48 ดังนั้นจึ งควรมี การสัมภาษณ์ ระหว่างทํางาน (Interim
Interview) กับพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นซึ่ งถูกจัดกลุ่มว่าเป็ นพนักงานที่องค์กรต้องการ เพื่อต่อยอดเรื่ องการรักษา
คนเก่งในบริ ษทั (Talent Retention) และเป็ นการพัฒนาจุดแข็งของบริ ษทั ต่อไป
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลาออกของพนักงานโดยอ้างอิงข้อมูลประวัติการขาด/ลา/มาสายของพนักงานใน
ปี 2559 จากแผนกบุคคล ผูว้ ิจยั จําแนกรู ปแบบพฤติกรรมการลาออกโดยตรงจากจํานวนพนักงานที่ลาออกใน 1 เดือน
ให้หลังจากการเก็บแบบสอบถาม รู ปแบบพฤติกรรมการค้นหาทางเลือกจากพนักงานที่มีประวัติการขาด/ลา/มาสาย
ระหว่าง 0.1% - 10.0% และรู ปแบบพฤติกรรมด้านอื่นจากพนักงานที่มีการขาด/ลา/มาสายมากกว่า 10.1% ขึ้นไป จาก
การศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด มีระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานในระดับปาน
กลาง ที่ร้อยละ 45.76 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลาออก พบว่า พนักงานที่มีพฤติกรรมลาออกโดยตรง ส่ วนใหญ่มี
ระดับความตั้งใจที่ จะลาออกจากงานในระดับปานกลาง เช่ นเดี ยวกับพนักงานที่ มีพฤติ กรรมค้นหาทางเลื อก อาจ
เนื่ องจากพนักงานยังคงเกิดความลังเลในการเลือกที่จะคงอยูห่ รื อลาออกจากบริ ษทั ส่ วนพนักงานที่มีพฤติกรรมด้าน
อื่นๆส่ วนใหญ่มีระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานในระดับค่อนข้างตํ่า อาจเนื่ องจากพนักงานไม่สามารถค้นหา
ทางเลือกที่ตนปรารถนาได้ หรื อมีทางเลือกน้อยจึงยังคงไม่ลาออกจากงาน
ตารางที่ 2 ระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของแต่ละพฤติกรรมการลาออก
ระดับความ
ตั้งใจทีจ่ ะ
ลาออกจาก
งาน
ตํา่
ค่ อนข้ างตํา่
ปานกลาง
ค่ อนข้ างสู ง
สู ง

ลาออกโดยตรง

พฤติกรรมการลาออก
ค้ นหาทางเลือก

ด้ านอื่นๆ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

3
3
4
0
1
11

27.27
27.27
36.36
0.00
9.09
100

4
32
38
1
0
75

5.33
42.67
50.67
1.33
0.00
100

3
16
12
1
0
32

9.38
50.00
37.50
3.13
0.00
100

สุ ทธิ
จํานวน

ร้ อยละ

10
51
54
2
1
118

8.47
43.22
45.76
1.70
0.85
100

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจที่ จะลาออกจากงานเมื่ อแบ่งตาม
พฤติ กรรมการลาออกของพนักงาน 3 ด้าน พบว่า ด้านสภาพการทํางานมี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการลาออก
โดยตรงในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสหสัมพันธ์ r เท่ากับ -0.226 และด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวมีความสัมพันธ์
ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับพฤติ กรรมการค้นหาทางเลือก ( r = -0.214) และพฤติ กรรมด้านอื่น ( r = -0.226) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากการศึกษาที่ พบว่า พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด มี ความพึงพอใจในการทํางานด้าน
สภาพการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพนักงานมีความรู ้สึกว่าสถานที่และอุปกรณ์ในบริ ษทั ฯ เอื้อกับการทํางาน
ในระดับปานกลาง ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานด้านสภาพการทํางานกับความตั้งใจที่จะ
ลาออกจากงาน ซึ่ งพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบนั้นสามารถอธิ บายได้วา่ พนักงานที่มีความพึงพอใจในการทํางานด้าน
สภาพการทํางานเพิ่มขึ้น พนักงานจะมีความตั้งใจลาออกจากบริ ษทั ฯน้อยลง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ChunChang Lee และคณะ (2012) ที่ พ บว่ า สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน (work environment) มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกบั ความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคล้องกับ Masum .,et al. (2016) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมใน
การทํางานส่ งผลต่อการทํางานของพนักงานและเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน ดังนั้น บริ ษทั ฯ ควรมี
การปรับภูมิทศั น์ในการทํางาน แผนกบุคคลควรมีการส่ งเสริ มการทํากิจกรรม 5ส โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลความสะอาดในอาณาบริ เวณแผนกของตน และให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานของตนให้
อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
และจากการศึกษาที่พบว่าพนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด มีความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง หมายความว่า พนักงานส่ วนใหญ่สามารถทํางานได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หรื อกระทบต่อครอบครัว ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน ซึ่ งพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบนั้นสามารถอธิ บายได้ว่า
พนักงานที่มีความพึงพอใจในการทํางานด้านสภาพการทํางานเพิ่มขึ้น พนักงานจะมีความตั้งใจลาออกจากบริ ษทั ฯ
น้อยลง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hom & Kinicki (2001) ที่พบว่าสมดุลชีวติ การทํางาน (work life balance) มี
อิทธิ พลต่อการลาออกจากงานของพนักงาน โดยเมื่อพนักงานทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กบั ครอบครัว จะส่ งผล
ให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กร ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงควรมีการจัดตารางเวลางานเพื่อหมุนเวียนพนักงาน
ในกรณี ที่มีการเปิ ดการทํางานล่วงเวลา
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างความพึงพอใจในการทํางานกับความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานซึ่ งแบ่งตามพฤติกรรมการลาออก 3 รู ปแบบ
พฤติกรรมการลาออก

: ความพึงพอใจ

r

1.ความสําเร็ จในงาน
2.การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ

0.031
-0.043
-0.050

แบบหาที่รองรับก่ อน
ลาออก
Sig. ระดับ
r
Sig. ระดับ
ความ
ความ
สั มพันธ์
สั มพันธ์
0.735
x
0.042 0.650
x
0.646
x
0.009 0.926
x
0.588
x
-0.036 0.701
x

4.ความรับผิดชอบ
5.ความก้าวหน้าในงาน

-0.042
-0.018

0.654
0.847

ตัวแปรอิสระ

แบบตั้งใจแล้ วลาออกทันที

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

x
x

0.015
-0.019
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0.875
0.835

x
x

แบบไม่ ลาออกแต่ มพี ฤติกรรม
ขาด/ลา/มาสาย
r
Sig. ระดับ
ความ
สั มพันธ์
-0.066
0.476
x
0.019
0.841
x
0.072
0.440
x
0.011
0.033

0.902
0.725
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างความพึงพอใจในการทํางานกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ซึ่ งแบ่งตามพฤติกรรมการลาออก 3 รู ปแบบ (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ
: ความพึงพอใจ

6. นโยบายและการ
บริ หารงาน
7. โอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต
8.สัมพันธภาพในการทํางาน
9. เงินเดือนและสวัสดิการ
10.สถานะทางอาชีพ
11.ชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
12.ความมัน่ คงในงาน
13.สภาพการทํางาน
14.การปกครองบังคับบัญชา

พฤติกรรมการลาออก
แบบหาที่รองรับก่ อน
แบบไม่ ลาออกแต่ มพี ฤติกรรม
แบบตั้งใจแล้ วลาออกทันที
ลาออก
ขาด/ลา/มาสาย
r
Sig. ระดับ
r
Sig. ระดับ
r
Sig. ระดับ
ความ
ความ
ความ
สั มพันธ์
สั มพันธ์
สั มพันธ์
0.091 0.328
x
-0.081 0.381
x
0.029
0.758
x
0.051

0.580

x

-0.089

0.338

x

0.063

0.500

x

-0.019
0.071
0.003
-0.062
-0.082
-0.226*
-0.081

0.839
0.443
0.975
0.504
0.378
0.014
0.383

x
x
x
x
x
ตํ่า
x

0.140
-0.027
0.029
-0.214*
0.073
0.074
0.047

0.129
0.772
0.757
0.020
0.434
0.424
0.617

x
x
x
ตํ่า
x
x
x

-0.140
-0.017
-0.033
-0.191*
-0.025
0.068
0.003

0.132
0.852
0.722
0.038
0.786
0.467
0.978

x
x
x
ตํ่า
x
x
x

หมายเหตุ : * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริ ษทั สมาร์ ท เทค แอนด์ แมท จํากัด มีระดับความพึงพอใจในการทํางานใน
ระดับค่อนข้างสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 ระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาที่ พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการลาออกแบบค้นหาทางเลือก พนักงานจึ งยังไม่เกิ ดความตั้งใจ
ลาออก จนกว่าจะพบโอกาสการทํางานที่ดีกว่า และจากผลการศึกษาซึ่ งพบว่าระดับความพึงพอใจด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการนั้นมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดที่ 3.07 แต่เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กลับไม่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะลาออกใน
รู ปแบบพฤติกรรมใดๆเลย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Price (1977) ที่กล่าวว่าค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยด้านรู ปธรรม
ส่ วนความพึงพอใจนั้นเป็ นปั จจัยด้านนามธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความคิดและการตีค่าของแต่ละบุคคล ดังนั้นนโยบายการ
ปรับเงินเดือนจึงอาจไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน บริ ษทั ฯจึงควรวางแผนในการลดปั ญหาการ
ลาออกของพนักงานโดยพิจารณาที่ ความพึงพอใจด้านสภาพการทํางาน และด้านชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัวซึ่ งจาก
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลาออกของพนักงาน โดยเสนอนโยบายดังนี้ คือ (1) การปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ของสถานที่ทาํ งาน แต่เนื่ องจากพื้นที่โรงงานปั จจุบนั เป็ นพื้นที่เช่า ในระหว่างที่บริ ษทั ฯกําลังดําเนิ นการก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 376

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

โรงงานใหม่น้ นั บริ ษทั จึงควรมีการปรับปรุ งสถานที่โรงงานปั จจุบนั ในส่ วนที่จาํ เป็ นก่อน เช่น ห้องสุ ขาสําหรับลูกค้า
และพนักงาน ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อส่ วนอาคาร/หลังคาที่มีการรั่ว ชํารุ ดเพื่อซ่ อมแซม และควรมี
การส่ งเสริ มการทํากิจกรรม 5ส โดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการดูแล ทําความสะอาดในอาณาบริ เวณแผนกของตน
เป็ นต้น (2) ส่ งเสริ มนโยบาย Work Life Balance เช่น จากเดิมที่พนักงานทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์ ) ควร
มีการเพิ่มวันหยุดพิเศษในวันเสาร์ โดยการจัดตารางให้พนักงานได้คิวสลับกันหยุดเพิ่มคนละ 1 วัน ต่อเดือน เพื่อเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้มีเวลากับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น สําหรับงานวิจยั ที่ควรทําต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิง
คุณภาพเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุในเชิงลึกของความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน และควรมีการสัมภาษณ์พนักงานเมื่อออก
จากงาน (Exit Interview) เพิ่มเติ ม เพื่อเปรี ยบเที ยบกับผลที่ ได้จากพนักงานปั จจุ บนั และควรมี การศึ กษาถึ งปั จ จัย
ภายนอกอื่นๆที่อาจส่ งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน เช่น ภาวะทางเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม หรื อวัฒนธรรม/
ประเพณี /เทศกาล เป็ นต้น
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