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The objectives of this study were to 1) to study data which related to
employees' turnover and remaining intention 2) to build employees' turnover and
remaining intention model. The present study was based on a quantitative research
designed. Data was collected by questionnaire from 252 total employees of factory
basement, 179 questionnaires were collected. The data collected were analyzed with
data mining tool - a decision tree algorithm. The finding revealed that: 1) Most of
employees have no turnover intention, 87.15% of employees would stay with their
current employer. 2) Performance evaluation's score, task variety and job autonomy were
related with employees' turnover and remaining intention.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
องค์กร (Organization) เป็นคานิยามของการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ และหมายรวมถึง
การจั ดการที่มีการร่ ว มมือและประสานงานกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อให้ ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้อานาจการบริหารที่ชัดเจน มีการแบ่งงานและหน้าที่
มีลาดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ ซึ่งการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ต้องอาศัยคนในการทางานแทบทั้งสิ้ น การสรรหาและคัดเลือกคนเพื่อเข้ามาทางานในองค์ กรนั้น
หลาย ๆ องค์กรมักจะมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ามาทางานจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่งในการดาเนินการ
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพราะหากไม่สามารถสรรหาคนเข้ามาทางานทดแทนพนักงานที่
ลาออกไปได้ทันกาหนด กิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่างในหน่วยงานที่ พนักงานขององค์กรได้
ลาออกไป อาจจะหยุดชะงักลง ส่งผลให้การทางานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และในกรณีที่
ร้ายแรงที่สุดถ้าพนักงานที่ลาออกไปนั้น มีความสาคัญต่อองค์กรและอยู่ในหน่วยงานที่มีความสาคัญ
ต่อการดาเนินงานแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรด้วย
องค์กรต่าง ๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลาออกของพนักงานที่ถูกสรรหาเข้ามาทางานใน
องค์กรได้ (King & Sethi, 1998) องค์กรจึงต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมกับการลาออกของ
พนั กงาน เพราะจากงานวิ จั ย ที่มี อ ยู่ ในปั จจุ บัน ยืนยั นว่า ต้น ทุ นต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งกั บ การสู ญ เสี ย
พนักงานฝีมือดี และการจัดการอบรมให้กั บพนักงานใหม่ที่สรรหาเข้ามานั้น มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
1.5 เท่า ของค่าตอบแทนของพนั กงานที่ล าออกไป (Tamizharasi & Rani, 2014) องค์กรจึงต้อ ง
ค้นหาถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ทาวิจัยเพื่อค้นหาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน และได้พบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีนัยสาคัญต่อการลาออกของ
พนักงานคือ ความตั้งใจลาออก
ความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้น ต้องการที่จะ
ลาออกจากองค์กรไปเพื่อแสวงหางานใหม่ ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานเริ่มมีความตั้งใจ
ลาออกจากงานนั้ น มั กจะเกิ ดขึ้น จากความไม่ พึง พอใจในการทางาน ซึ่งจากงานวิจัยของนั ก วิ จั ย
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และนักวิชาการพบว่าความพึงพอใจในการทางานนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออก
และการลาออกของพนักงานในองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ (Lambert et al., 2001; Lu et al., 2012;
Mobley et al., 1978; Price, 1977; Roberts et al., 1978)
ความพึงพอใจในการทางาน อาจหมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกที่แสดงออกถึงความยินดี
และพึงพอใจที่มีต่องานที่ได้ปฏิบัติรวมถึงความชอบ และไม่ชอบในงานอีกด้วย เมื่อพนักงานมีความ
พึ ง พอใจในการท างานของตนเองแล้ ว ก็ จ ะทุ่ ม เทแรงกาย แรงใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถพร้ อ มที่ จ ะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ที่ ก าหนดไว้
ความพึงพอใจในการทางานนั้น นอกจากจะส่งผลดีให้กับองค์กรแล้ว แต่ยังคงส่งผลถึงพนักงานด้วย
เพราะหากองค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ สิ่งที่หลาย ๆ องค์กรเลือกตอบแทนให้กับ พนักงานคือ
การจ่ายโบนัสที่มีอัตราสู งขึ้นทาให้ พนักงานมีความสุ ขทางด้านการเงินมากขึ้น นอกจากความสุ ข
ทางด้านการเงินที่ พนักงานได้รับจากองค์กรแล้ว พนักงานที่มีศักยภาพในการทางานสูง ๆ ก็มักจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นความสุขทางด้านการงานที่ดีอีกด้ว ย จากที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการทางานนั้น ส่งผลดีทั้งกับองค์กรและพนักงาน
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในการทางานนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานนั้น อาจเกิดขึ้นได้จาก
หลาย ๆ ปัจจัย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น ซึ่งหากองค์กร
ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางานแล้ว องค์กรสามารถที่จะวางแผน
รองรับกับการลาออกของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนแรงงาน
องค์กรหลาย ๆ องค์กรในทุก ๆ ประเทศคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภายในองค์กรได้ เช่นเดียวกับองค์กรในประเทศไทยที่ยังคงประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ทุกภาคส่วน ผลจากการสารวจข้อมูลของบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ทาให้ทราบว่าสถานการณ์การขาด
แคลนแรงงานในประเทศไทยนั้น เป็นการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ (Manpower Group, 2018)
ซึ่งหากองค์ กรต่า ง ๆ ไม่มีแนวทางในการธ ารงรัก ษาพนั กงานให้ อ ยู่ปฏิ บัติ งานกั บ องค์ กรได้ แ ล้ ว
การดาเนินธุรกิจขององค์กรอาจไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
การวางแผนรองรับการลาออกของพนักงานในองค์กรอาจมาจากหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึง่ ใน
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงานอยู่เป็นจานวนมาก ประกอบกับปัจจุบันการ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่น การ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่เป็นเพศชายในช่วงวันศุกร์ของ Walmart ที่มักจะซื้อ
เบียร์และผ้าอ้อม เนื่องมาจากว่า พ่อบ้านมักจะซื้อผ้าอ้อมให้กับลูก และไม่ได้ออกไปสถานบันเทิงมาก
นักหลังจากมีลูกแล้ว จึงได้ซื้อเบียร์ไปดื่มในช่วงวันหยุดสุดสั ปดาห์ ทาให้ห้าง Walmart เข้าใจถึง
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้ามากขึ้น หรือแม้แต่เว็บไซต์อเมซอน (Amazon.com) ที่เป็นเว็บไซต์
ขายหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต ที่นาข้อมูลของการซื้อหนังสือของลูกค้ามาวิเคราะห์แล้วนามาออกแบบ
ระบบแนะนาหนังสือ เป็นต้น (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) ดังนั้น การวิเคราะห์หาปัจจัย ความ
ตั้งใจลาออกของพนักงานโดยอาศัยข้อมูลของพนักงานที่องค์กรมีอยู่ จึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง
จากปั ญ หาด้ า นการขาดแคลนแรงงานดั ง กล่ า ว ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นั้น ทาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนั ก งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการน าข้ อ มู ล พฤติ ก รรมในด้ า นต่ า ง ๆ ของพนั ก งานมาผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจะได้นามาปรับปรุง และสร้างแบบจาลองการทานายความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานต่อไป

1.2 คาถามในการวิจัย
1.2.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งมี
ความตั้งใจที่จะลาออกหรือไม่
1.2.2 ข้อมูลอะไรที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท
ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน
1.3.2 เพือ่ สร้างแบบจาลองในการทานายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน
1.4.2 แบบจาลองในการทานายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน
1.4.3 เสนอนโยบาย ที่ส อดคล้ องกับปัจจัย ที่ มีความสั ม พันธ์ต่ อ ความตั้ง ใจลาออกของ
พนักงาน
1.4.4 เสนอโครงการ/ กิจกรรมที่สามารถป้องกันการลาออกของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความคิดของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ทางานอยู่ใน
องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ทาอยู่ เพื่อหางานใหม่ทากับองค์กรอื่น
ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบ
ของพนักงานทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่
ทาอยู่
สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมและลักษณะที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานที่
ครอบคลุ ม ไปถึ ง สภ าพ แว ดล้ อ มด้ า น มนุ ษยสั ม พั น ธ์ สภ าพแว ดล้ อ มทางด้ า นอ ง ค์ ก ร
และสภาพแวดล้อมทางด้านเทคนิค
ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลได้รับความต้อ งการ
ความคาดหวัง หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ หรือคาสั่ งจากการทางานที่ขั ดแย้ง หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น
โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่พนักงานต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพหรือมากกว่า
2 สถานภาพขึ้นไป ทาให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน
ความหลากหลายของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานประเภทหนึ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้สึกว่างานที่ทาอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ทางานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจา เรียบง่าย และขาดความท้าทาย
รางวั ล และค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รตอบแทนให้ กั บ พนั ก งานที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัล
เหมาจ่าย และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ที่ จ ะต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ด้ ว ยกั น กั บ หั ว หน้ า งานหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ความอิสระในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่องานที่ทาอยู่นั้นว่ามี
อิสระในการทางานของตนเอง เช่น สามารถกาหนดวิธีการทางานให้แล้วเสร็จ สามารถกาหนดตาราง
การทางาน ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
ข้อมูล ส่ ว นบุ คคล หมายถึง ข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ของแต่ล ะบุคคล ในทีนี้ ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่
ได้รับ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความตั้ ง ใจลาออกและคงอยู่ ข องพนั ก งาน:
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง ได้นาผลงานวิจัยและงานเขียน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลาออก
2.1.1 ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
ทฤษฎีล าดับ ขั้น ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1995) เป็นทฤษฎีที่ถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการอธิบายแรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งมาสโลว์ได้อธิบายว่า มนุษย์นั้นมีความต้องการอยู่เสมอ
และไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วนั้น จะไม่เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรม แต่
ในทางกลับกันความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้น โดย
ความต้องการของมนุษย์นั้นนอกจากจะไม่มีที่สิ้นสุดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีความซับซ้อนอีกด้วย
บางครั้งความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุด ก็เกิดความต้องการด้านอื่นเพิ่ม
ขึ้นมา นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์นั้นยังเป็นลาดับขั้นอีกด้วย ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แสดงลาดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์
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1) ความต้องการทางด้านกายภาพ
ความต้ อ งการทางด้ า นกายภาพ ถื อ เป็ น ความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานที่ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งการอั น
เนื่องมาจากว่าเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตที่ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค
2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย
ความต้องการทางด้านความปลอดภัยนี้ เป็นความต้องการขั้นที่ 2 ถัดจากความต้อ งการ
ทางด้านกายภาพ เพราะเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะหันมาให้
ความสนใจทางด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง เช่น หลังจากที่รับประทานอาหาร
จนอิ่มแล้ว (ความต้องการทางด้านกายภาพ) สิ่งที่มนุษย์จะให้ความสนใจต่อคือ อาหารที่รับประทาน
ไปนั้นมีสารพิษปนเปื้อนอยู่หรือไม่ (ความต้องการทางด้านความปลอดภัย) ซึ่งในกรณีที่ร้ายแรงมี
สารพิษปนเปื้อนมากับอาหารอาจทาให้เสียชีวิตได้ เป็นต้น
3) ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ
ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการ
ในลาดับขั้นที่ 1 และ 2 ได้รับการตอบสนองแล้ว โดยที่ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการที่มี
ความซับซ้อน กล่าวคือต้องการความรักจากผู้อื่น เช่น พ่อแม่ พี่น้อง คู่รัก เป็นต้น และต้องการให้คน
เหล่านี้รักเรา
4) ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น
ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความต้องการในลาดับ
ขั้นก่อนหน้า ซึ่งเป็นความต้องการการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ต้องการความเสมอภาคทางด้าน
ต่าง ๆ เทียบเท่ากับคนอื่น ๆ เป็นต้น
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5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง
ความต้ อ งการในขั้ น นี้ มั ก เกิ ด ขึ้ น ได้ ย าก และต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในชี วิ ต ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง
อีกทั้งความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการใน
ลาดับขั้นก่อนหน้าได้รับการตอบสนองและเติมเต็มแล้วจึงจะเกิดขึ้นได้
จากการทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ นักวิชาการ และนักวิจัยมากมายได้นา
ทฤษฎี นี้ ม าใช้ ใ นการอธิ บ ายความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานในองค์ ก รได้ เ ป็ น อย่ า งดี
เช่น รางวัล และค่าตอบแทนที่เป็ น ตัว เงิน สวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์ จะช่ว ยตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพให้กับพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับงานที่
ทาและค่าครองชีพในปัจจุบัน ก็จะช่วยให้ได้รับประทานอาหารจนอิ่ม มีที่อยู่อาศัยที่ดี สามารถหาซื้อ
เสื้อผ้าที่จาเป็น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการในการรักษาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ งที่
องค์ ก รด าเนิ น การจั ด หามาให้ กั บ พนั ก งานเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นกายภาพให้ กับ
พนักงานในองค์กร สิ่งแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน นโยบายและโครงสร้าง
องค์กร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางด้านความปลอดภัย ผ่านทางความรู้สึกของ
พนั กงาน ซึ่งเมื่อพนั กงานมีความพึงพอใจต่อความต้องการทางด้านกายภาพ และความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยแล้วก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า งหั ว หน้ า งาน และเพื่ อ นร่ ว มงานนั้ น จะช่ ว ยท าให้ พ นั ก งานเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานและองค์กร ซึ่งเป็นการได้รับการตอบสนองในด้านความต้ องการ
ความรั ก และการเป็ น เจ้ า ของ พนั ก งานจะมี ค วามมุ่ ง มั่ น และทุ่ ม เทในการท างานเพื่ อ องค์ ก ร
ซึ่งจะนาไปสู่การได้รับการตอบสนองทางด้านความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมาสโลว์ แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานได้เป็นอย่างดี
2.1.2 ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
Herzberg Mausner and Snyderman (Herzberg et al., 1976) ไ ด้ อ ธิ บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความสาคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยที่เป็น
การบารุงรักษา (Hygiene Factors) ปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้ มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของงานอย่างมี
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นัยสาคัญ จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในการทางานของนักบัญชี และวิศวกร
จานวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพึงพอใจในการทางานกับแรงจูงใจในการทางานของคนมี
ความแตกต่างกัน กล่าวคือ การที่บุคคลพึงพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นมีแรงจูงใจในการ
ทางานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทางานแล้ว คน ๆ นั้นจะตั้งใจทางานให้เกิดผลงานที่ดีได้
ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ และปัจจัยที่เป็นการ
บารุงรักษาต่อเจตคติของบุคคล
1) ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนเกิดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน ปัจจัย ที่เป็นการจูงใจประกอบด้วยปัจจัย
6 ประการ ดังนี้
ก. การสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาทางานได้สาเร็จ
ข. การยอมรับนับถือจากผู้อื่น คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อทาสาเร็จมีคนยอมรับเขา
ค. ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู้สึกว่างานที่ทาน่าสนใจ น่าทา
ง. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเอง และงานของเขา
จ. โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ทา
ฉ. การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม และมีความ
เชี่ยวชาญ
2) ปัจจัยที่เป็นการบารุงรักษา
เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทางานอยู่และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เมื่อไม่ได้จัด
ปั จ จั ย ด้ า นนี้ ใ ห้ พ นั ก งานเขาจะไม่ พ อใจและไม่ มี ค วามสุ ข ในการท างาน ปั จ จั ย นี้ ป ระกอบด้ ว ย
10 ประการ ดังนี้
ก. นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายบริหารจัดการมีการสื่อสารที่ดี และทราบ
ถึงนโยบายขององค์กรที่เขาอยู่
ข. การนิเทศงาน คือพนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารตั้งใจสอนงาน และให้งานตามหน้าที่รับผิดชอบ
ค. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา
ง. ภาวะการณ์ทางาน คือพนักงานรู้สึกดีต่องานที่ทา และสภาพการณ์ของที่ทางาน
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จ. ค่าตอบแทนการทางาน คือพนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสม
ฉ. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน คือพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ช. ชีวิตส่วนตัว คือพนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการทางานไม่ได้กระทบต่อชีวิตส่วนตัว
ซ. ความสัมพันธ์กับลูกน้อง คือหัวหน้างานมีความรู้สึกที่ดีต่อลูกน้อง
ฌ. สถานภาพ คือพนักงานรู้สึกว่างานเขามีตาแหน่งหน้าที่ดี
ญ. ความมั่นคง คือพนักงานรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในงานที่ทาอยู่


ปัจจัยด้านการบารุงรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เป็นข้อกาหนดที่ป้องกัน
ไม่ให้ พนั กงานเกิด ความไม่ พึง พอใจในงานที่ ทา ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่ านี้แล้ ว อาจก่อให้ เกิดความไม่
พึงพอใจแก่พนักงานได้ ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องหรือต่อรอง ผู้บริหารจึงมักจัดโครงการ
ด้านผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาประเภทต่าง ๆ โครงการดู แล
สุขภาพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
Herzberg และคณะ (Herzberg et al., 1976) มีความเห็ นว่าสิ่ งที่ตรงข้ามกับความพอใจ
(Satisfaction) ไม่ใช่ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ดังที่เชื่อกันแต่เดิม การขจัดสิ่งที่ทาให้เกิดความ
ไม่พอใจออกไปได้ ไม่จ าเป็ น ว่าจะทาให้ เกิดความพอใจขึ้นมาแทนที่ แต่ทาให้ มีส ถานะเป็นกลาง
คื อ ยั ง ยิ น ดี ที่ จ ะท างานต่ อ ไปอย่ า งเดิ ม และสิ่ ง ที่ ต รงข้ า มกั บ ความพอใจ คื อ ไม่ มี ค วามพอใจ
(No Satisfaction) และ สิ่งที่ตรงข้ามกับความไม่พอใจ คือ ไม่มีความพอใจ (No Dissatisfaction)
ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ – ไม่พึงพอใจ
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แนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์กและคณะ แยกสิ่งที่ทาให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ทาให้เกิด
ความไม่พอใจในงานออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจน การลดสิ่งที่ทาให้ไม่พอใจสามารถทาให้เกิดความ
สงบในองค์ ก รได้ และอาจสร้ า งแรงจู ง ใจได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น เพราะไม่ ใ ช่ แ รงจู ง ใจโดยตรง
จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านการ
ธารงรักษา ซึ่ง 2 ปัจจัยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานในองค์กร คือ ทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างาน เป็ น สิ่ ง จู ง ใจในการท างาน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่วนปัจจัยด้านการธารงรักษา เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้ พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน
มิได้เป็นสิ่งจูงใจในการทางาน กล่าวคือ ถ้าไม่ มีปัจจัยด้านการธารงรักษา ย่อมเป็น สาเหตุที่ท าให้
พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ทา แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีปัจจัยด้านการธารงรักษาพนักงาน
จะพอใจในงานที่ทา ทั้งนี้ เพราะปัจจัย ด้านการธารงรักษาเป็นเพียงข้อกาหนดเบื้องต้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้พนักงานไม่พอใจในงานที่ทา และไม่ให้เกิดความท้อถอยไม่อยากทางาน เพราะจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานได้ (ประทวน วันนิจ, 2550)
2.1.3 ความหมายของการลาออก
การทางานในองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การลาออกของ
พนั กงานได้ ซึ่งก่อนที่ก ารลาออกจะเป็น เรื่ อ งที่นั กวิจั ยหลายท่ านให้ ความสนใจนั้ น March and
Simon ได้เขียนหนังสือเรื่อง Organizations ไว้เมื่อปี 1958 โดยมีใจความที่เกี่ยวข้องกับความหมาย
ของการลาออกว่า พนักงานที่มีความสุขในการทางาน และไม่คิดที่จะต้องการหางานใหม่ คือ พนักงาน
ที่จะอยู่และปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป (March & Simon, 1958) ซึ่งความหมายนี้ได้กลายเป็นพื้นฐาน
แนวคิดของการลาออกในงานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลาออกต่อมา ซึ่งในปี 1965 Emery and
Trist ได้ศึกษาเรื่องของการลาออก และได้ให้ ความหมายเกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า เมื่อบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งโดยปกติแล้ว ระดับความสัมพันธ์ จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเกิดกรณีที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้ อยลง
ผู้ปฏิบัติงานจะนาประสบการณ์ในอดีต มาพิจารณาและยุติการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันลง (Emery &
Trist, 1965) จนกระทั่ ง ในปี 1972 Strauss and Sayless ได้ อ ธิ บ ายความหมายของการลาออก
เพิ่มเติม ดังนี้ การลาออก หมายถึง การสิ้นสุดการจ้างงาน ซึ่งมีผลทาให้พนักงานต้องยุติบทบาทการ
ทางานในองค์กร และลาออกจากองค์กรไป และในขณะเดียวกันจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ใหม่เข้ามาทางานทดแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทางานอาจเป็ นได้ทั้งกรณีที่เคยทางานกับ
องค์กรมาแล้ว หรือแม้กระทั้งยังไม่เคยทางานกับองค์กรมาเลย (Strauss & Sayles, 1972)
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ต่อมา Mobley ได้วิจัยเรื่องของการลาออกโดยอาศัยความหมายของการลาออกจากแนวคิด
ของ March and Simon โดย Mobley ได้นาเสนอความหมายของการลาออก กระบวนการคิดและ
การปฏิบัติของพนักงานที่จะลาออกขึ้น ซึ่ง Mobley ได้ให้ความหมายของการลาออกว่าการลาออก
หมายถึง การที่พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ เริ่มคิดที่จะหางานใหม่ และนางานที่ทาอยู่ในปัจจุบันมา
เปรียบเทียบกับข้อเสนอของงานใหม่ แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากองค์กรไป (Mobley, 1977) นอกจาก
Mobley ที่นาความหมายของการลาออกของ March and Simon มาต่อยอดเป็นงานวิจัยแล้ว ยังมี
Price และ Bluedorn (Bluedorn, 1982; Price, 1977) ที่ได้ให้ ความหมายของการลาออกไว้ซึ่งมี
ความสอดคล้องกัน เช่นเดียวกับนักวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จากแนวคิดของนักวิชาการ นักวิจัย
หลายท่าน ยังมีนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้ให้คาจากัดความของการลาออกไว้มากมาย และในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของการลาออกได้ดังนี้
การลาออก หมายถึง การที่บุคคลที่ได้รับเลื อกให้เข้ามาปฏิบัติงาน และมีสถานภาพเป็น
สมาชิกขององค์กร พิจารณาตัดสินใจยุติบทบาท หน้าที่การทางานของตนเองในองค์กร และลาออก
จากองค์กรไป
เมื่ อ ได้ ท ราบถึ ง ความหมายของการลาออกจากนั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย แล้ ว จะช่ ว ยให้
นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ ก ารลาออกของพนั ก งานจากองค์ ก รได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง จากการ
พิจารณาการลาออกที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่วนใหญ่จะพบประเภทของการลาออกเพียง 2 ประเภท
เท่านั้น คือ การลาออกโดยไม่สมัครใจ และการลาออกโดยสมัครใจ
2.1.4 ประเภทของการลาออก
การลาออกของพนักงานที่พบในองค์กรนั้น มักจะเป็นการลาออกของพนักงานที่ตัดสินใจยุติ
บทบาทการทางานของตนเองลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเภทของการลาออกจะพบว่ามี
การลาออกอยู่ 2 ประเภท คื อ การลาออกโดยไม่ ส มั ค รใจ และการลาออกโดยสมั ค รใจ ซึ่ ง ได้ มี
นั ก วิ ช าการหลายท่ า น เช่ น Ferratt and Short, Mobley และคณะ และ Strauss and Sayles
(Ferratt & Short, 1986; Mobley et al., 1978; Strauss & Sayles, 1972) ที่ได้ให้ความหมายของ
ประเภทการลาออกไว้ ดังนี้
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1) การลาออกโดยไม่สมัครใจ
การลาออกโดยไม่สมัครใจ หมายถึง การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์ก รซึ่งพนักงานไม่
สามารถควบคุมได้ โดยส่วนใหญ่องค์กรจะเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเกษียณอายุ
และเสียชีวิตด้วย
2) การลาออกโดยสมัครใจ
การลาออกโดยสมัครใจ หมายถึง การทีพ่ นักงานขององค์กรเป็นผู้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็น
สมาชิ ก ขององค์ ก รด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง การลาออกประเภทนี้ จะถู ก พิ จ ารณาออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ
คือ การลาออกโดยสมัครใจที่ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร และการลาออกโดยสมัครใจที่มีผลกระทบต่อ
องค์กรทั้งในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
จากความหมายของประเภทของการลาออกที่องค์กรต้องให้ความสนใจ และต้องดาเนินการ
หาทางป้องกันคือ การลาออกโดยสมัครใจที่มีผลกระทบต่อองค์กรในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยง
ได้ เพราะการลาออกในลั กษณะนี้ มักเกิดจากสาเหตุด้านค่าตอบแทน และเงื่อนไขในการทางาน
(Griffeth & Hom, 2001) ต่อมา Heneman and Judge ได้นาเสนอแนวคิดเรื่องประเภทของการ
ลาออกที่ต่อยอดจาก Griffeth and Hom พบว่า การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจมักเกิดขึ้นจาก
การกระทาขององค์กร ส่วนการลาออกจากงานโดยสมัครใจ ประกอบด้วย การลาออกจากงานแบบที่
องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (Heneman & Judge, 2006) ดังนี้

ภาพที่ 2.3 การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจ
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ภาพที่ 2.4 การลาออกจากงานโดยสมัครใจ
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ประเภทของ
การลาออกมี 2 ประเภท ดังนี้
1) การลาออกจากงานแบบไม่สมัครใจ หมายถึง การลาออกของพนักงานขององค์กรที่ไม่ได้
ตั้งใจ และไม่สามารถควบคุมได้ มักเกิดขึ้นจากการดาเนินการขององค์กร เช่น การปลดออก และการ
ลดขนาดขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเกษียณอายุ และการเสียชีวิตอีกด้วย
2) การลาออกจากงานแบบสมัครใจ หมายถึง พนักงานขององค์กรตัดสินใจยุติบทบาทการ
เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รเองด้ ว ยความตั้ ง ใจ โดยมี ก ารไตร่ ต รองอย่ า งรอบคอบแล้ ว ซึ่ ง อาจจะ
ประกอบด้วยการลาออกจากงานแบบที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
การลาออกจากงานแบบสมัครใจในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ นักทรัพยากรมนุษย์
ต้องให้ความสนใจในการหาสาเหตุ เพื่อนามาหาแนวทางในการป้องกัน กาหนดกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการลาออกจากงานของพนักงานที่มีศักยภาพ
ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ คือ ปัจจัยด้านความตั้งใจลาออก
2.1.5 ความตั้งใจลาออก
ความตั้งใจลาออกจากงานเป็นกระบวนการตัดสินใจของพนักงานก่อนที่จะดาเนินการลาออก
จากองค์กรไป (Hom et al., 1984; Mobley et al., 1978; Mowday et al., 1979; Steers, 1977)
ดังนั้นการทาความเข้าใจความหมายของความตั้งใจลาออกจึงเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อนักวิจัยที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก ซึ่งจากการศึกษาบทความ ตาราวิชาการพบว่า ความตั้งใจ
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ลาออกของพนักงานมีความสาคัญเป็นอย่างมากกับองค์กร เพราะเมื่อพนักงานได้แสดงเจตนาในการ
ยุติบทบาทหน้าที่ในที่ในการทางานกับองค์กรลงแล้ว องค์กรมีความจาเป็นที่จะต้องหาพนักงานใหม่
เข้ามาทดแทน เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ความตั้งใจลาออกจึงเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญที่ใช้ในการทานายการลาออกของพนักงานในองค์ก ร (Chang, 2009) ดังนั้น จึงมี
นักวิชาการหลายท่านได้พยายามให้คาจากัดความของความตั้งใจลาออกไว้ ดังนี้
ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความมุ่งมั่นของพนักงานในการวางแผนที่จะออกจากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบัน และเริ่มมองหาโอกาสในการเริ่มงานใหม่ (Caplan & Jones, 1975; Fishbein & Ajzen,
1975; Lacity et al., 2009; Tett & Meyer, 1993) ซึ่ ง หากพนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจลาออกได้ รั บ
โอกาสในการทางานกับองค์ก รใหม่แล้ว ก็พร้อมที่จะแสดงเจตนาในการลาออกจากงานที่ทาอยู่ ใน
ปัจจุบัน โดยความตั้งใจลาออกนั้นอาจได้รับอิทธิ พลมาจากความรู้สึกที่มีต่องาน (Mowday et al.,
2013) จากแนวคิด และคาจากัดความที่นักวิชาการ และนักวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความตั้งใจลาออกได้ ดังนี้
ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความคิดของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ทางานอยู่ใน
องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ทาอยู่ เพื่อหางานใหม่ทากับองค์กรอื่น
ความตั้ ง ใจลาออกเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการศึ ก ษาและวิ จั ย ต่ อ การหาปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นักวิจัยหลายท่านจึ งได้พยายาม
ศึกษาและวิจัย จึงทาให้ทราบว่าความตั้งใจลาออกนั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญ (Mueller & Price, 1990)
2.1.6 ความพึงพอใจในการทางาน
การทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจในการทางานเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิจัย
หลายท่านให้ความสนใจ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานและความ
ตั้งใจลาออกของพนักงาน จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น นั กวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานไว้ ดังนี้
ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานที่มีต่องาน (Feldman
& Arnold, 1983; Locke, 1976; Newstrom & Davis, 1985) โดยเกิ ด จากความรู้ สึ ก ทางอารมณ์
ของพนักงานที่พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของงานที่ทาอยู่ว่าชอบหรือไม่ชอบ (Kreitner &
Kinicki, 1992) ต่อมา Spector (Spector, 1997) ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการ
ทางานเพิ่มเติมจากนักวิชาการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีใจความว่า ความพึงพอใจในการทางาน
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หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบที่พนักงานมีต่องานที่ทา ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับ
การตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้พนักงานมีขวัญกาลังใจ กระตือรือร้นในการทางาน
เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากความหมายของความพึงพอใจในการทางานของนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจในการทางานได้ ดังนี้
ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบของ
พนักงานทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ทา
อยู่
จากงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาทาให้ทราบว่า ความพึงพอใจในการทางานนั้น ถูกพบว่าเป็น
ปัจจัยที่ใช้ในการทานายความตั้งใจลาออกของพนักงานในองค์กร (Mobley et al., 1979; Price &
Mueller, 1986; Williams & Hazer, 1986) ซึ่งนอกจากงานวิจัยในอดีตแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่างานวิจัย
ในปัจจุบันนั้น แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการทางานยังคงมีความสัมพันธ์และใช้ในการทานาย
ความตั้งใจลาออกของพนักงานในองค์กร เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา เช่น
Tzeng (Tzeng, 2002) ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวไต้ห วันที่ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ
และความพึงพอใจในการทางานของพยาบาลทีมีต่อความตั้งใจลาออกในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
จากพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 โรงพยาบาล ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐจีน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในการทางานนั้นเป็นตัวทานายความตั้งใจลาออกของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
K.-Y. Lu, Lin, Wu, Hsieh, and Chang (Lu et al., 2002) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้งใจลาออก ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ และความพึงพอใจใจการทางานของพยาบาล
วิช าชีพในโรงพยาบาล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการทางานของพยาบาลวีช าชีพ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจลาออกจากงานอย่างมีนัยสาคัญ
Alniacik, Cigerim, Akcin, and Bayram (Alniacik et al., 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของ
การรับรู้ด้านชื่อเสียงขององค์กร ความผูกพันและความพึงพอใจในการทางานที่มีต่อความตั้งใจลาออก
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการทางานนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจลาออก
De Gieter, Hofmans and Pepermans (De Gieter et al., 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ทบทวนผลกระทบของความพึงพอใจในการทางาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความตั้งใจ
ลาออกของพยาบาล: การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจในการทางานนั้นเป็นตัวทานายความตั้งใจลาออกของพยาบาล
Chen และคณะ (Chen et al., 2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจลาออกของทั น ตแพทย์ ใ นโรงพยาบาลของสาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น )
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ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจในการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความตั้ ง ใจลาออกของ
ทันตแพทย์อย่างมีนัยสาคัญ
Abualrub, El-Jardali, Jamal, & Al-Rub (Abualrub et al., 2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน และความ
ตั้งใจคงอยู่กับองค์กรของพยาบาลชาวจอร์แดน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการทางานนั้น
เป็นตัวทานายความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร
จากงานวิจัยในอดีตและในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าถ้าพนักงานในองค์กรมีระดับความความ
พึงพอใจในงานอยู่ในระดับที่ต่ามากแล้ว ๆ ในที่สุดพนักงานนั้น จะเริ่มมีความคิดที่จะตัดสินใจลาออก
จากงาน (Lambert et al., 2001; Steel & Ovalle, 1984) ซึ่งระดับความพึงพอใจในการทางานของ
พนั ก งานจะเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บสภาพแวดล้ อ มในการทางาน
(Lambert et al., 2001)
2.1.7 สภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความซับซ้อนและประกอบไปด้วยหลากหลายมิติ งานวิจัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สนับสนุนว่าสภาพแวดล้อมในการทางานนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนั ก งานในองค์กร (Hackman & Oldham, 1974) เพื่อให้ เกิดความเข้า ใจปัจจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางานที่มากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าจากตารา และบทความทางวิชาการ
ของนักวิจัยหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางานนั้นไว้มากมาย ความหมาย
ของสภาพแวดล้ อมในการทางานที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดอาจหมายถึงความหมายที่ตรงตามตัว นั่ น คือ
สถานที่ สถานการณ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานนั้นปฏิบัติงานอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีมากขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษา
งานวิจัยในอดีตพบว่า Briner (Briner, 2000) ได้อธิบายและจัดแบ่งสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ออกเป็นหมวดหมู่กว้าง ๆ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของ
องค์กร ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกับ Hanaysha และ Opperman (Hanaysha, 2016; Opperman,
2002) ที่ได้แบ่ งกลุ่ มสภาพแวดล้ อมในการทางานออกเป็น 3 ด้าน กล่ าวคือ สภาพแวดล้ อมด้าน
มนุษยสัมพันธ์, สภาพแวดล้อมทางด้านองค์กร และสภาพแวดล้อมทางด้านเทคนิค จากความหมาย
ของสภาพแวดล้อมในการทางานของนักวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของสภาพแวดล้อมในการทางานได้ดังนี้
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สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง สภาพแวดล้อมและลักษณะที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมด้านมนุษยสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมทางด้านองค์กร และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคนิค
จากการศึกษาความหมายของสภาพแวดล้อมในการทางาน ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และทบทวน
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทาให้ทราบถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งประกอบด้วย ความขัดแย้งทางบทบาท, ความหลากหลายของงาน,
รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน, ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และความอิสระในการ
ทางาน (Lambert et al., 2001)
1) ความขัดแย้งในบทบาท
ความขัดแย้งในบทบาท ในบริบทของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อาจหมายถึงเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับ พนั กงานผู้ ที่ต้ องปฏิบัติงานโดยได้รับ คาสั่ ง หน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบ
หรื อ ความคาดหวั ง จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา 2 คน หรื อ มากกว่ า 2 คนขึ้ น ไป ซึ่ ง บางครั้ ง ค าสั่ ง หน้ าที่
ความรับผิดชอบ หรือความคาดหวังที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอาจไม่สอดคล้องกันจึงทาให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความยากลาบากจนเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ซึ่งความขัดแย้งในบทบาทนั้นเป็น
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในองค์กร
(Katz & Kahn, 1978) การศึกษา และทาความเข้าใจปัจจัยด้านความขัดแย้งในบทบาทจึงเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจ และได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ความขัดแย้ งในบทบาท หมายถึง บทบาทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 2 บทบาทขึ้นไป ที่ได้รับความ
ต้องการหรือความคาดหวังพร้อมกันซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือได้รับคาสั่งที่
ทาให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหนึ่งมีความยากกว่าการปฏิบัติงานในอีกบทบาทหนึ่ง (Katz & Kahn,
1978) และจากการศึกษาของ L. A. King and King (King & King, 1990) พบว่าความต้องการหรือ
ความคาดหวั ง ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ รั บ นั้น ยั ง คงสร้า งความกดดั น ต่อ ผู้ ป ฏิ บั ติง านอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้
Cockerham (Cockerham, 1995) ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในบทบาทว่า เกิดขึ้น
จากสถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ บุ ค คลต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความคาดหวั ง ความต้ อ งการ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ หรือคาสั่งที่ได้รับมานั้นมีความขัดแย้งกัน เนื่องมาจากบุคคลมีหลายบทบาทที่ต้อง
แสดงเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการดารงสถานภาพ 2 สถานภาพหรื อมากกว่ า 2 สถานภาพขึ้ น ไป
ทาให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน จากนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความขัดแย้งในบทบาทเพื่อใช้ในการวิจัยได้ดังนี้
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ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลได้รับความต้อ งการ
ความคาดหวัง หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ หรือคาสั่ งจากการทางานที่ขั ดแย้ง หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น
โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่พนักงานต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพหรือมากกว่า
2 สถานภาพขึ้นไป ทาให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน
ความขัดแย้ งในบทบาท ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานตามที่ Katz and Kahn ได้
กล่าวไว้ในงานวิจัย ซึ่งนอกจากนักวิจัยในอดีตแล้ว ความขัดแย้งในบทบาทยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยดังต่อไปนี้
Koustelios, Theodorakis and Goulimaris (Koustelios et al., 2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคลุมเครือของบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และความพึงพอใจในการทางานของครูพละใน
ประเทศกรีซ ซึ่งผลวิจัยพบว่าความขัดแย้งในบทบาทเป็นตัวทานายความพึงพอใจในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญ
Tarrant and Sabo (Tarrant & Sabo, 2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในบทบาท
ความครุมเครือของบทบาท และความพึงพอใจในการทางานของพยาบาลที่ดารงตาแหน่งทางบริหาร
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าความขัดแย้งในบทบาทมีความสั มพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Vazifehdust and Asadollahi (Vazifehdust & Asadollahi, 2014) ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ความขัดแย้งในบทบาท ความครุมเครือในบทบาท และความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าความขัดแย้งในบทบาทนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญต่อความพึงพอใจในการทางาน
Belias, Koustelios, Sdrolias, and Aspridis (Belias et al., 2015) ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง
ความพึงพอใจในการทางาน ความขัดแย้งในบทบาท และความอิสระในการทางานของพนักงานใน
ธนาคารกรีซ ซึ่งผลการศึกษายืนยันเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต กล่าวคือ ความขัดแย้งในบทบาทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Bongga and Susanty (Bongga & Susanty, 2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความ
ขัดแย้ งในบทบาท ความคลุ มเครื อของบทบาท และความพึงพอใจในการทางานของพนั ก งานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งในบทบาทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการทางาน
2) ความหลากหลายของงาน
ความหลากหลายของงานถูกพบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ทางาน โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาความหลากหลายของงานต่อความพึงพอใจในการทางาน
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เช่ น Hackman and Lawler (Hackman & Lawler, 1971) ที่ พ บว่ า ความหลากหลายของงานมี
ความแปรผันตรงกับความพึงพอใจของพนักงาน กล่าวคือ ถ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่างาน
ของตนนั้ น มี ค วามหลากหลายอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง แล้ ว ระดั บ ความพึ ง พอก็ จ ะอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ด้ ว ย
และจากงานวิจัยของ Glisson and Durick (Glisson & Durick, 1988) ที่ศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรด้านธุรกิจบริการ ชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายของงานนั้นเป็นตัวทานายความพึงพอใจใน
การท างานที่ ดี ที่ สุ ด ในด้ า นของคุ ณ ลั ก ษณะของงาน ต่ อ มา Campion, Medsker and Higgs
(Campion et al., 1993) ได้ค้นพบว่าความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การทางานอย่างมีนัยสาคัญจากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกลุ่มการทางาน
และประสิทธิภาพ: การนามาใช้เพื่อการออกแบบกลุ่มการทางานที่มีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการทางาน นักวิชาการหลายท่านจึงได้อธิบายถึงคุณลักษณะของงานว่า งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจา (Routine) เรียบง่าย (Simple) และขาดความท้าทาย (Non Challenging)
จะน ามาซึ่ ง ความไม่ พึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งาน (Argyris, 2017; Blauner, 1964;
Friedmann, 1961) จากข้อค้นพบในงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นักวิจัยหลายท่านจึงเริ่มศึกษา
การออกแบบงาน เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนั ก งาน เช่ น Turner and Lawrence (Turner & Lawrence, 1965) ที่ พ บว่ า
คุณลักษณะของงาน พนักงานผู้ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทางาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญ
ต่อมา Morgeson and Humphrey (Morgeson & Humphrey, 2006) เห็นว่าการวัดการ
ออกแบบงานที่มีอยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์ จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือในการวัดการออกแบบงานที่
เรียกว่า แบบสอบถามด้านการออกแบบงานเพื่อใช้ในการประเมินการออกแบบงานและธรรมชาติของ
งาน (The Work Design Questionnaire) ซึ่งจากกการวิจัยยังคงพบว่าความหลากหลายของงานยังมี
ผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในองค์กร จากงานวิจัย และข้อค้นพบของนักวิจัย และ
นักวิชาการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น สามารถนามาสรุปความหมายของความหลากหลายของงานได้
ดังนี้
ความหลากหลายของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานประเภทหนึ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้สึกว่างานที่ทาอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ทางานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจา เรียบง่าย และขาดความท้าทาย
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3) รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
จากการศึกษาของนักวิชาการ และนักวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ (Lambert et al.,
2001) ซึ่งจากการศึกษา ค้นคว้า ทาให้ผู้วิจัยทราบว่า นักวิชาการ นักวิจัยในอดีตได้ให้ความสนใจใน
ประเด็นนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการทาความเข้าใจถึงความหมายของรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน และการลาออกของ
พนักงานในองค์กร เนื่องจากการทาความเข้าใจความหมายของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะช่วยให้
การศึกษาและวิจัยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และความ
พึ ง พอใจในการท างาน และการลาออกของพนั ก งาน สามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ยขึ้ น โดยนั ก วิ ช าการ
และนักวิจัยได้ให้ความหมายของรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไว้ดังนี้
รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หมายถึง สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์กร ซึ่งเป็นการตอบ
แทนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและถือเป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน ที่พนักงานควร
จะได้รั บ จากองค์กร โดยค่าตอบแทนพื้นฐานนั้นประกอบด้ว ย ค่าจ้าง เงินเดือน อีกส่ ว นหนึ่งคื อ
ค่ า ตอบแทนจู ง ใจ เป็ น ต้ น (Gomez-Mejia et al., 2007; Milkovich et al., 2011) ซึ่ ง Mondy
(Mondy, 2011) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้น ยังประกอบไปด้วย โบนัส
รางวัลเหมาจ่าย และผลประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย จากความหมายของนักวิชาการ และนักวิจัยที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้
รางวั ล และค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รตอบแทนให้ กั บ พนั ก งานที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัล
เหมาจ่าย และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
จากการค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ารางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้น ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อความพึงพอใจในการทางาน และความตั้งใจลาออกของพนักงาน เช่น
Mustapha (Mustapha, 2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อความ
พึงพอใจในการทางานระหว่างพนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและความ
พึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Nazir, Qun, Akhtar, Shafi, and Nazir (Nazir et al., 2015) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าตอบ
แทนที่เป็ น ตัว เงิน และผลกระทบที่มีต่ อทั ศนคติข องพนั กงานที่ปฏิบัติ งานในองค์ก รธุรกิจค้ า ปลี ก
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยชี้ให้ เห็นว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัว เงินมีความสั มพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ
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Zaraket and Saber (Zaraket & Saber, 2017) ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินที่มีต่อความพึงพอใจในการทางานและการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการศึกษาชี้ให้เ ห็ นว่า
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
4) ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได้หลากหลายวิธีตามทฤษฎีที่ถูก
นามาใช้อ้างอิง เช่น ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) ที่อธิบายความหมายของ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
โดยบุคคลเหล่านั้นจะมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจากงานวิจัย
ของ Herzberg (Herzberg, 1966) ได้จัดกลุ่มความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงานไว้ 3 ประเภท โดย
ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา จาก
ความหมายของความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุป
ความหมายของความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ดังนี้
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ที่ จ ะต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ด้ ว ยกั น กั บ หั ว หน้ า งานหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ทางานนั้น ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางาน ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยในปัจจุบันดังต่อไปนี้
Lin and Lin (Lin & Lin, 2011) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรและผลแทรกแซงของความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ง านมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางาน
Woods (Woods, 2011) ได้ เ ผยแพร่ บ ทความไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ HR Magazine ของประเทศ
อังกฤษว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสารวจจากทั้งหมด 520 ราย เชื่อว่าความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการพิจารณาความพึงพอใจในการทางาน
Saeed และคณะ (Saeed et al., 2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนั กงานในปากีส ถาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าความสั มพันธ์ของผู้ มี ส่ว นร่ว ม
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
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Aamir, Salman, Asif and Bahar (Aamir et al., 2014) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศปากีสถาน ซึ่งจากข้อค้นพบ
ทาให้ทราบได้ว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Raziq and Maulabakhsh (Raziq & Maulabakhsh, 2015) ได้ศึกษาผลของสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างาน ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ข้ อ หนึ่ ง กล่ า วว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการท างานอย่ า งมี
นัยสาคัญ
Dornfeld (Dornfeld, 2017) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานนั้นเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความผูกพันต่อองค์กร โดยอ้างอิงจากรายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานในปี 2016 ของ SHRM
5) ความอิสระในการทางาน
ความหมายโดยทั่วไปของความอิสระในการทางานของพนักงานในองค์กร หมายถึง พนักงาน
ในองค์กรมีอิสระต่อการกาหนดแนวทางการทางานของตนเอง (Mayhew, n.d.) ซึ่งนอกจากจะมี
ความอิส ระในการก าหนดแนวทางการท างานด้ว ยตนเองแล้ ว นั้ น ความอิส ระในการทางานยั ง มี
ความหมายรวมไปถึงความมีอิสระในการตัดสินใจในการกาหนดตารางการทางานของตนเอง หรือวิธี
ในการทางานที่จะทาให้งานที่ทาอยู่นั้นแล้วเสร็จ (Hackman & Oldham, 1980; Robertson, n.d.)
ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Lincoln and Kalleberg (Lincoln & Kalleberg, 1992) และ Mueller,
Boyer Price and Iverson (Mueller et al., 1994) ที่ได้อธิบายความหมายของความอิสระในการ
ท างานไว้ จากความหมายของนั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุป
ความหมายของความอิสระในการทางาน ได้ดังนี้
ความอิสระในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่องานที่ทาอยู่นั้นว่ามี
อิสระในการทางานของตนเอง เช่น สามารถกาหนดวิธีการทางานให้แล้วเสร็จ สามารถกาหนดตาราง
การทางานได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
ความมีอิสระในการทางาน เป็นปัจจัยที่ถูกนามาใช้ในการพิจารณาความสัมพันธ์ด้านความ
พึงพอใจในการทางานอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ศึกษาด้านความ
พึงพอใจในการทางานในปัจจุบันนั้น ยังคงให้ความสาคัญกับความมีอิสระในการทางาน ซึ่งจะเห็นได้
จากงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
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Hanson, Jenkins and Ryan (Hanson et al., 1990) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางาน และความมีอิสระในการทางาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัย
พบว่าความอิสระในการทางานเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการทานายความพึงพอใจในการทางาน
มากที่สุด
Nguyen, Taylor and Bradley (Nguyen et al., 2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความอิสระในการ
ทางานและความพึงพอใจในการทางาน ผลการศึกษาพบว่าความอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการทางาน
Saragih (Saragih, 2015) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลของความอิ ส ระในการท างานที่ มีต่อ
ผลลัพธ์ของงาน ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการทางาน
Belias และคณะ (Belias et al., 2015) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการท างาน
ความขัดแย้งในบทบาท และความอิสระในการทางานของพนักงานในธนาคารกรีซ ซึ่งผลการศึกษา
ยืนยันเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต กล่าวคือ ความอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ
พึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Gözükara and Çolakoğlu (Gözükara & Çolakoğlu, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความ
ขัดแย้งระหว่างการทางานและครอบครัว ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางาน และ
ความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
Giles, Parker, Mitchell and Conway (Giles et al., 2017) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ของงานที่ปรึกษาของพยาบาลมีผลต่อความพึงพอใจในการทางานอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความ
อิสระในการทางานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางาน
2.1.8 แบบจาลองการลาออก
การลาออกจากองค์กรของพนักงานมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ความตั้งใจลาออก, ความพึง
พอใจในการทางาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน (ความขัดแย้งในบทบาท, ความหลากหลายของ
งาน, รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน, ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และความอิสระใน
การทางาน) นักวิชาการ และนักวิจัยหลากหลายท่านจึงได้พยายามศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนักงาน และพยายามสร้างแบบจาลองการลาออกไว้ ดังนี้
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Mobley และคณะ (Mobley et al., 1978) ได้ ท าการศึ ก ษา และสร้ า งแบบจ าลองการ
ลาออก โดยอธิบายว่า ความไม่พอใจในงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้บุคคลมีความคิดที่ จะต้องการการ
ลาออก หลังจากนั้นบุคคลจะเริ่มมองหางานใหม่ และถ้าบุคคลได้รับโอกาสในการเริ่มงานใหม่กับ
องค์กรใหม่แล้ว บุคคลก็จะต้องตัดสินใจว่าจะทางานอยู่ต่อไปกับองค์กรเดิม หรือเลือกที่จะลาออกและ
ไปปฏิบัติงานกับองค์กรใหม่ เกิดเป็นพฤติกรรมการอยู่หรือลาออกจากองค์กรในที่สุด โดยมีตัวแปรที่
สาคัญในกระบวนการลาออก คือ ตาแหน่งงานที่ว่างอยู่ ในขณะนั้น ซึ่งจากการทดสอบของ Mobley
ที่ได้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางานอยู่ในโรงพยาบาลจานวน 203 คน โดยใช้สมการถดถอยวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ได้ ใ ห้ ข้ อ สนั บ สนุ น ว่ า คว ามไม่ พึ ง พอใจในงานมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก ซึ่งความตั้งใจลาออกมีผลโดยตรงกับการลาออก

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองการลาออกตามแนวคิดของ Mobley และคณะ
ต่อมา Lambert และคณะ (Lambert et al., 2001) ได้ปรับปรุงแนวคิดการลาออก โดยเพิ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก 2 ปัจจัย กล่าวคือ ข้อมูล ส่วนบุคคล (Demographic) และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (Work Environment) จากงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 2 ตัว ที่กล่ าวมานี้ มีความสั มพันธ์กับการลาออกโดยสมั ครใจ (Chang, 2010) นอกจากนี้ห าก
พิจารณาถึงงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็นตัวแปรที่สาคัญสาหรับการ
ลาออกของพนักงานในองค์กร เพราะความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจ
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ลาออกของพนั กงาน และความตั้งใจลาออกมีความสั มพันธ์โดยตรงกับการลาออก (Ang & Koh,
1997; Mobley et al., 1978; Price & Mueller, 1986; Williams & Hazer, 1986)

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองการลาออกตามแนวคิดของ Lambert และคณะ

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทาเหมืองข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทาเหมืองข้อมูล นั้น จะช่วยให้สามารถนาข้อมูลที่องค์กรมีอยู่
มากมายมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลที่องค์กรมีอยู่นั้น หากนามา
พิจารณาแล้วก็จะพบว่าในแต่ละฝ่ายหรือแผนกขององค์กร ก็จะมีข้อมูลอยู่เป็นจานวนมาก เช่น ข้อมูล
ของฝ่ายขาย ที่ประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สินค้าที่ซื้อ และวิธีการรับสินค้า
เป็นต้น ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ประวัติการฝึกอบรมและพัฒนา อัตราเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลฝ่าย
การเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ รายจ่ายขององค์กร เป็นต้น จากที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็ น ว่าข้อมูล ในแต่ละฝ่ ายมีมากมาย หากองค์กรสารมารถนาข้อมูล ที่มีอยู่มาวิเคราะห์
ผู้วิจัยเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยในการวางแผน สร้างกลยุทธ์ที่จะสอดรับกับวิ สัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์ ก รได้ อ ย่ า งดี การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต้ อ งอาศั ย ความรู้ เ กี่ ย วศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ซึ่งการทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ถู กกล่ าวถึงในทฤษฎีลาดับขั้นของความรู้ (DIKW
hierarchy theory) ของ Ackoff (Ackoff, 1989) ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการอย่างแพร่หลาย
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(Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 1998; Tuomi, 1999) ทฤษฎีลาดับขั้นของความรู้
นั้นแสดงได้ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 ทฤษฎีลาดับขั้นของความรู้ (DIKW Hierarchy Theory)
จากภาพที่ 2.7 จะเห็ น ว่ า ทฤษฎี ล าดั บ ขั้ น ของความรู้ เริ่ ม ต้ น อ่ า นจากข้ อ มู ล (Data)
สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) ตามลาดับได้ ซึ่งการอ่าน
เรี ย งล าดับ แบบนี้ เป็ น วิธี การอ่ านแบบล่ างสู่ บน (Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak,
1998) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีลาดับขั้นของความรู้มากยิ่งขึ้น การทาความเข้าใจความหมาย
ของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
2.2.1 ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา
1) ความหมายของข้อมูล
ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ตั้งแต่อดีต จนกระทั้งปัจจุบัน ข้อมูลมักมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Internet of Things ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจานวน
มากรอบ ๆ ตั ว เราและถู ก น ามาใช้ ใ นหลายรู ป แบบ เช่ น การค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า น Search Engine
ซึง่ Google ได้ประมวลผลถึงวันละ 24 Petabyte การ Upload รูปภาพ 10 ล้านรูป ผ่าน Facebook
ในทุก ๆ ชั่วโมง การทวิตข้อความผ่าน Twitter วันละ 400 ข้อความ (Salleb-Aouissi, 2018) หรือ
แม้กระทั้งการนาข้อมูลมาวิจัยหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีก าร
ประมาณการว่ า ในปี ค.ศ. 2020 ข้ อ มู ล ในจั ก รวาลของยุ ค ดิ จิ ต อลจะมี ถึ ง 44 Zettabytes
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หรื อ ประมาณ 44 Trillion Gigabytes (EMC, 2014) การท าความเข้ า ใจความหมายของ ข้ อ มู ล
จึ งเป็ น พื้น ฐานในการน าข้ อมูล ที่ มีอ ยู่มาวิ เคราะห์ เ พื่ อนามาใช้ประโยชน์ โดย Zins ได้อธิบายว่ า
ข้อมูล เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทัน ที (Zins,
2007) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Rowley and Hartley, Sharma
and Zeleny (Rowley & Hartley, 2017; Sharma, 2008; Zeleny, 1987) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ข้อมูลไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตามความหมายของนักวิชาการ นักวิจัย
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูล ยังคงหมายความรวมถึงข้อมูลดิบที่เป็นข้อเท็จจริง (Boiko, 2004;
Gamble & Blackwell, 2001; Henry, 1974) ข้ อ ความ ตั ว เลข กราฟ รู ป ภาพ วิ ดี โ อ (SallebAouissi, 2018) อีกด้วย
จากคาจากัดความของข้อมูลที่นักวิจัย นักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอาจ
นามาสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ
กราฟที่มีอยู่รอบตัวทุก ๆ ที่ แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทันที
2) ความหมายของสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว หากได้ รั บ การจดบั น ทึ ก ไว้ แล้ ว น ามาด าเนิ น การบางอย่ า ง
เช่น จัดเรียงลาดับ คานวณ หรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จดบันทึกคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet)
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วนามาเสนอเป็นสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน สารสนเทศนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะส่งบุตร
หลาน เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล และสารสนเทศ
จะท าให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการน าข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ม าใช้ ใ นการสร้ า งโอกาสต่ า ง ๆ ให้ กั บ องค์ ก ร
ดังนั้น นักวิชาการ นักวิจัยหลายท่านจึงได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ความหมายของคาว่าสารสนเทศไว้
มากมาย เช่น Rowley and Hartley (Rowley & Hartley, 2017) ได้อธิบายถึงความหมายของคาว่า
สารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้มาจากการสรุปของข้อมูล แต่มีความแตกต่างจากข้อมูลตรงที่
การนามาใช้ประโยชน์ เพื่อตอบคาถามที่ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของ Gamble และ Blackwell (Gamble & Blackwell, 2001) นอกจากนั ก วิ ช าการ
นักวิจัยชาวต่างชาติแล้ว นักวิชาการชาวไทย เช่น ดร. สมบัติ กุสุมาวลี ได้สรุปความหมายของคาว่า
สารสนเทศ ไว้ดังนี้ สารสนเทศ คือการนาข้อมูลที่มีอยู่มาผ่ านกระบวนการวิเคราะห์แล้วนาไปใช้
ประโยชน์ (สมบัติ กุสุมาวลี , 2550) ซึ่งนอกจาก สมบัติ กุสุมาวลี แล้ว ไพโรจน์ ชลารักษ์ ยังได้ให้
ความหมายของ สารสนเทศ ไว้ว่า สารสนเทศ คือ สภาพของข้อมูลที่ถูกนาเสนอหรือเปิดเผยเพื่อใช้
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ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง สารสนเทศจึงเป็นข้อมูลที่ถูกจัดกระทาแล้ว และมักจะอยู่รูปของการ
บันทึกในวัสดุต่าง ๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ มากมาย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกัน และนามา
ผสมผสานกันได้ (ไพโรจน์ ชลารักษ์, 2551)
จากคาจากัดความของคาว่าสารสนเทศ ของนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งชาวไทย และต่างชาติ
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของคาว่า สารสนเทศ ได้ดังนี้ สารสนเทศ คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดกระทา
ด้วยกระบวนการใด กระบวนการหนึ่งแล้วนามาสรุปผล จากนั้นนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้
3) ความหมายของความรู้
ในปั จ จุ บั น นี้ ส ารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายในยุคของ IoT ซึ่งเมื่อนาสารสนเทศที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ หรือมาดาเนินการด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็จะเกิดเป็นความรู้ขึ้น เช่น ห้าง
Wallmart ได้นาสถิติการซื้อสินค้ามาวิเคราะห์ พบว่าลูกค้าเพศชายที่แต่งงานและมีลูกแล้ว มักจะซื้อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ พร้อมกับผ้าอ้อม จึงได้จัดโปรโมชั่น และย้ายผังสิ นค้าสองชนิดนี้
ให้อยู่ใกล้กัน ส่งผลให้ห้างฯ มียอดขายมากขึ้น (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) จากตัวอย่างข้างต้น
เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารตัดสินใจกาหนดโปรโมชัน และย้ายผังสินค้า โดยการนาสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งทาให้ผู้บริหารเกิดความรู้ จากตัวอย่างนี้จะทาให้ ทราบว่าความรู้เกิดขึ้นจากการนา
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือมากกว่านั้น
เช่น การจัดเรียง การจัดโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งตรงกับความหมายของคาว่า ความรู้ของ Nonaka และ
Rowley and Hartley (Nonaka, 1994; Rowley & Hartley, 2017) ดั ง นั้ น ความรู้ จึ ง ถู ก เข้ า ใจว่ า
เป็นการแปลผลจากสารสนสนเทศโดยอาศัยความเชื่อของผู้แปลและบริบทในการนามาใช้ (Wognin
et al., 2012)
จากคาจากัดความ และตัวอย่างของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ความรู้ได้ ดังนี้ ความรู้ คือ สารสนเทศที่ถูกนามาใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
หรือมากกว่านั้น แล้วนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
4) ความหมายของปัญญา
กฤศณั ฎ ฐ์ เมธวิ น ชยุ ต ม์ (กฤศณั ฎ ฐ์ เมธวิ น ชยุ ต ม์ , 2556) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของปั ญ ญา
ไว้ว่า ปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ และสามารถนาความรู้ ความเข้าใน
ใจนั้ น มาใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ การท างาน เหตุ ก ารณ์ หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง นอกจากจะมี
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นั ก วิ ช าการชาวไทยแล้ ว Jessup, Valacich and Wade (Jessup et al., 2003) นั ก วิ ช าการ
ชาวต่ า งชาติ ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามหมายของปั ญ ญาไว้ ว่ า ปั ญ ญา เป็ น การสะสมของความรู้ ที่ จ ะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อมาในปี Awad and Ghaziri (Awad & Ghaziri, 2004) ได้
อธิบายความหมายของปัญญาเพิ่มเติมว่า ปัญญานั้นเปรียบเสมือนนามธรรมขั้นสูงสุดที่มีวิสัยทัศน์ และ
ความสามารถในการมองการณ์ไกล
จากความหมายของปั ญญา ของนักวิช าการที่ได้กล่ าวไปแล้ ว ข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของปัญญาได้ดังนี้ ปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถนามาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันเพื่อแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่มุมของการทางาน และการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว
2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา
จากคาจากัดความของความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญาจะเห็นได้ชัดเจน
ว่าข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญานั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญานั้น ดร. สมบัติ กุสุมาวลี
ได้ย กตัว อย่ างไว้ดังนี้ ห้ างสรรพสิ นค้าแห่ งหนึ่งได้ มี การรวบรวมข้ อ มูล การซื้ อสิ นค้ าของลู ก ค้ า ใน
ช่วงเวลาเทศกาลต่าง ๆ พบว่า ลูกค้ามักซื้อของขวัญ และการ์ดอวยพร พร้อมทั้งบางรายยังใช้บริการ
ห่อของขวัญเพิ่มเติมด้วย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นาข้อมูลมาดาเนินการวิเคราะห์จนกลายมาเป็น
สารสนเทศ ผู้บริหารจึงตัดสินใจย้ายผังของขวัญ การ์ดอวยพร และจุดให้บริการห่อของขวัญ จนทาให้
ยอดขายสิน ค้าและบริ การในช่วงเวลาเทศกาลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการในการนา
สารสนเทศมาวิเคราะห์ และใช้ให้เกิดประโยชน์จนกลายเป็นความรู้ เมื่อผู้บริหารมีความรู้แล้วจึงทาให้
เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้ าของลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องนามาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ
เช่น การวางแผนส่งเสริมการขาย การจัดผังห้าง เป็นต้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนการนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นปัญญาขึ้น (สมบัติ กุสุมาวลี, 2550)
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2.2.3 เหมืองข้อมูล
1) ความหมายของเหมืองข้อมูล
จากคาจากัดความของคาว่าข้อมูล ของนักวิจัย วิชาการหลายท่าน ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
เห็นได้ชัดว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ทันที เมื่อข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายถูกนามาเก็ บรวบรวมไว้ในช่วงแรก
จึงสามารถค้นหา และนามาใช้ในเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อองค์กรมีการเติบโตมากขึ้น
มีขนาดใหญ่ขึ้น ข้อมูลในองค์กรมักจะมีมากขึ้นตามการเจริญเติบโตขององค์กร จึงไม่สามารถนาข้อมูล
ที่มีอยู่มากมายนั้นนามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายนัก ข้อมูลที่มีอยู่มากมายจึงถูกเปรียบเปรยว่า
เป็นเหมือนกับเหมืองข้อมูล
เหมื อ งข้ อ มู ล จึ ง มี ค วามหมายแบบแปลตรงตามตั ว อั ก ษรว่ า เหมื อ งข้ อ มู ล ซึ่ ง คล้ า ยกั บ
เหมืองแร่ จึ งเกิดการเปรี ยบเปรยว่า เหมืองข้อมูล นั้นเหมือนกับการขุดเหมืองแร่ เพื่อค้นหาแร่ที่
ต้องการ เช่น เพชร พลอย ต่าง ๆ โดยการระเบิดภูเขาใหญ่ ๆ หลาย ๆ ลูก เพื่อให้ได้แร่ที่ต้องการ
แต่เหมืองข้อมูลเป็นการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนามา
วิเคราะห์ ศึกษา ทานาย เหตุการณ์ต่าง ๆ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น
Linoff and Berry (Linoff & Berry, 2011) ได้ให้ความหมายของ เหมืองข้อมูลไว้ว่า เหมืองข้อมูล คือ
การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อค้น หารู ป แบบ หรือกฎที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ความหมายของ Han, Pei and Kamber (Han et al., 2011) ที่ ก ล่ า วว่ า เหมื อ งข้ อ มู ล คื อ
กระบวนการดึงข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ และมีประโยชน์แต่ไม่เคยรู้มาก่อนจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ซึ่งเหมืองข้อมูล นั้นถือเป็นสหวิชาที่อยู่ภายใต้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Clifton, 2018)
จากความหมายของเหมืองข้อมูล ที่มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถ
สรุ ป ความหมายได้ ดั งนี้ เหมื อ งข้ อ มู ล หมายถึ ง กระบวนการในการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่มี
ประโยชน์ และน่าสนใจ โดยการค้นหารูปแบบ หรือกฎของความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ขององค์กร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการต่าง ๆ
ขององค์กร
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2) เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
จากความหมายของเหมืองข้อมูล ทาให้ทราบว่าเป็นการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่
มีอยู่มาใช้เพื่อประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ การทาเหมืองข้อมูลจึงเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายแขนงมาใช้
ดังนั้น การทาเหมืองข้อมูลจึงมีเทคนิค ดังนี้
1) การจาแนกและการทานาย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการค้นหารูปแบบของข้อมูลที่มีความ
ใกล้ เ คี ย ง หรื อ เหมื อ นกั น มากที่ สุ ด เพื่ อ ท านายชุ ด ข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ประเภทใด
โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลฝึกสอน
2) การวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจะจัดประเภทไว้
ด้วยกันอย่างไรดี ในการวิเคราะห์เพื่อจั ดกลุ่มนั้นจะอาศัยพื้นฐานของความเหมือนกัน
มากที่สุดและเหมือนกันน้อยที่สุดของข้อมูลในการจัดแบ่งกลุ่ม
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลด้วยการค้นหารูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของค่าที่มีความสัมพันธ์และมีเงื่อนไขที่ตรงกับ
ข้อกาหนดและลักษณะของข้อมูลที่มีการเรียนรู้ ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กฎที่สร้าง
ขึ้นนั้น จะต้องกาหนดค่าสนับสนุน และค่าความมั่นใจ
2.2.4 การเรียนรู้ของเครื่อง
1) ความหมายของการเรียนรู้ของเครื่อง
การเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning นั้น เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ของฐานข้อมูล ซึ่งในยุค 1990s การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นการ
สร้างแบบจาลองทางสถิติอย่างง่าย เช่น การสร้างสมการเชิงเส้น (Regression) และการวิเคราะห์ขั้น
สูงยังใช้ประสบการณ์ของคนเป็นกลยุทธ์หลัก (วราสิณี ฉายแสงมงคล, 2559) เมื่อการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมีมากขึ้น ข้อมูลมีอยู่ก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน การวิเคราะห์ข้ อมูลโดยใช้สมการเชิงเส้น
อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างแบบจาลองที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทันต่อการพัฒนา การสร้าง
ให้เครื่องสามารถเรีย นรู้ได้จึงเริ่มเกิดขึ้น นักวิจัยจากต่างประเทศหลายท่านจึงให้ความสนใจที่จะ
สามารถสร้างให้เครื่องเรียนรู้ได้ จึงได้เริ่มทาการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องขึ้น ดังนั้นในช่วงยุค
หลังปี ค.ศ. 2000 การเรียนรู้ของเครื่องจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น โดยการเรียนรู้ของเครื่องที่
สามารถเห็ น ได้ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น เทคโนโลยี อ ากาศยานไร้ ค นขั บ หรื อ ระบบวิ เ คราะห์ ภ าพ
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เสียง ภาพเคลื่อนไหวและภาษามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง การใช้เทคนิค
ทางสถิติเพื่อสอนให้เครื่อง หรือคอมพิวเตอร์มีความสามารถการเรียนรู้โดยมีพัฒนาการ สามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานได้ด้วยข้อมูล (Koza et al., 1996; Samuel, 1959) นอกจากนักวิจัย
นักวิชาการจากต่างประเทศที่ให้ความสนใจในด้าน Machine Learning แล้ว นักวิชาการ นักวิจัยใน
ประเทศไทยเองก็ให้ความสนใจด้าน Machine Learning ไม่ต่างกัน เช่น วราสิณี ฉายแสงมงคล (วรา
สิณี ฉายแสงมงคล, 2559) ได้ให้ความหมายของคาว่า การเรียนรู้ของเครื่องนั้น หมายถึง ศาสตร์ของ
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ปรับตัวตามข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งมีความซับซ้อน และสามารถนาไป
สร้างเป็นแบบจาลองเพื่อทานายอนาคต รวมไปถึงการนาแนวคิดนี้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
นอกจาก Machine Learning ยั ง ถู ก อธิ บ ายโดยการเปรี ย บเที ย บให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ยมากขึ้ น ดั ง นี้
Machine Learning หมายถึ ง การสอนให้ เ ครื่ อ ง ซึ่ ง เครื่ อ งในที่ นี้ นั้ น หมายถึ ง คอมพิ ว เตอร์ มี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดเจน คือ
มนุษย์เปรียบเสมือนอาจารย์ คอมพิวเตอร์นั้นเปรียบเสมือนนักศึกษา และความรู้ที่จะถูกถ่ายทอดนั้น
เป็นข้อมูล ซึ่งแต่เดิมอาจารย์ อยากสอนอะไรนัก ศึกษา ก็มักจะสอนจากหนังสื อแล้ว ถ่ายทอดเป็น
ความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาก็จะเข้าใจความรู้นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ Machine learning หรือ
การเรียนรู้ของเครื่อง คือการทาให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง คาดการณ์
และประมวลผลได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้อาจารย์เป็นผู้สอน (Solution, n.d.)
จากความหมายของคาว่า การเรียนรู้ของเครื่องของนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง การสอนให้คอมพิวเตอร์
มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติในการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จาก
ข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อใช้ในการวิเคระห์ เชื่อมโยง คาดการณ์ และประมวลผลได้ด้วยตัวคอมพิวเตอร์เอง
ซึ่งอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
2) ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง
จากความหมายของ การเรี ยนรู้ของเครื่อง ซึ่งสามารถอธิบายคร่าว ๆ ได้ว่า เป็นการสอนให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งการสอนให้เครื่องสามารถเรียนรู้ได้นั้น
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และ การเรียนรู้แบบ
ไม่ มี ผู้ ส อน (Unsupervised Learning) (Ayodele, 2010; Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014;
Talwar & Kumar, 2013; เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557)
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1) การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนั้น คือ การสอนให้เครื่องสามารถหาคาตอบของปัญหา
ได้ด้วยตนเอง หลังจากเรียนรู้จากชุดข้อมูลตัวอย่างที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน โดยชุดข้อมูล
ตัวอย่างที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอนอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็
ได้ ซึ่งขั้นตอนการสอนจากชุดข้อมูล ตัว อย่างที่เป็นข้อมูลฝึกสอนนั้น จะดาเนินต่อไป
เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้แบบจาลองที่สามารถทานายชุดข้อมูลตัวอย่างที่ เป็นข้อมูลในการ
สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยา การเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้
ก. กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) เป็นเทคนิคการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์หรือทานายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ
ข. การจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) เป็นการสร้างตัวแบบจัดการข้อมูล
ให้อยู่ในกลุ่มที่กาหนดมาให้ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มนักเรียนว่า ดีมาก ดีปานกลาง ไม่ดี
โดยพิจารณาจากประวัติและผลการเรียน หรือแบ่งประเภทของลูกค้าว่าเชื่อถือได้
หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่
2) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน คือ การปล่อยให้เครื่องเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเป็น
การเน้ น ที่การพิจ ารณาข้ อมูล เป็นหลั ก เช่น พิจารณาว่าข้อมูล มีความสั มพันธ์ กั น ใน
ลักษณะใดบ้าง เป็นต้น การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ เครื่องจะพิจารณาหาโครงสร้างของ
ข้อมูลเอง ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้
ก. การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล (Clustering) เป็ น เทคนิ ค การลดขนาดของข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
รวมกลุ่ มตัว แปรที่มีลั กษณะเดียวกันไว้ด้ว ยกันด้ว ยวิธีการทางสถิติที่วัดค่าความ
เหมือนกันของข้อมูลเพื่อจัดเป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน
ข. การตรวจสอบข้อมูลผิดปกติ (Outlier Detection) เป็นวิธีในการหาค่าที่แตกต่างไป
จากค่ามาตรฐานหรือค่าที่คาดคิดไว้ว่าต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปมักใช้วิธีการ
ทางสถิ ติ ห รื อ การแสดงให้ เ ห็ น ภาพ (Visualization) ส าหรั บ เทคนิ ค นี้ ใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบลายเซ็นปลอมหรือบัตรเครดิตปลอม รวมทั้งการตรวจหาจุดบกพร่องของ
ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
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2.2.5 ประเภทของอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่อง
อัลกอริทึ่มในการเรียนรู้ของเครื่องที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันมี นั้นมีด้วยกัน
หลายวิธี ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนออัลกอริทึมเพียงบางส่วนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนี้
1) kNN (k-Nearest Neighbors)
kNN (k-Nearest Neighbor) คือ อัล กอริทึ มประเภทหนึ่ ง ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ของการ
เรี ย นรู้ แ บบมี ผู้ ส อน โดยใช้ เ ทคนิ ค การจ าแนกและท านาย ซึ่ ง อั ล กอริ ทึ ม kNN จะไม่ มี ก ารสร้ า ง
แบบจาลองสาหรับจาแนกประเภทข้อมูลเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจาแนกจะ
นามาเทียบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่และดูถึงความคล้ายคลึงกันของข้อมูลใหม่และข้อมูลเดิม ก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อจาแนกประเภทด้วยวิธี kNN จะต้องกาหนดค่า k (k หมายถึง จานวนของข้อมูล
เดิมที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ต้องการจาแนกประเภท) ก่อน ดังนั้น การกาหนดค่า k ที่เหมาะสม จะต้อง
พิจารณาจากลักษณะของ Class และข้อมูลเดิมที่มี

ภาพที่ 2.8 แสดงตัวอย่างอัลกอริทึม kNN
แม้ว่าอัลกอริทึม kNN จะเป็นทางเลือกที่ดีในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ตาม แต่ถ้าข้อมูลที่นามา
วิเคราะห์นั้น มีปริมาณไม่มากพอการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมนี้ก็จะได้ผลดีไม่เท่าที่ควร
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2) Apriori
Apriori เป็ น อั ล กอริ ทึ ม ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบไม่ มี ผู้ ส อน ซึ่ ง อั ล กอริ ทึ ม นี้ จ ะค้ น หา
ความสัมพันธ์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดย Apriori มีหลักการทางานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ หารูปแบบของข้อมูล
ที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่ อย ๆ ในฐานข้อมูลหรือ มีค่ามากกว่าค่า สนับสนุนขั้นต่า (Minimum Support)
ที่ผู้วิเคราะห์กาหนด หลังจากนั้นจะดาเนินการการสร้างกฎความสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องเลือก
กฎความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมั่นสูง เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3) Naïve Bayes
Naïve Bayes เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่อ งจาก
สามารถสร้ างแบบจ าลองได้ง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ทาให้ แบบจาลองที่ได้มี
ประสิทธิภาพ หลักการทางานของ Naïve Bayes อาศัยการคานวณความน่าจะเป็น ซึ่งจะถูกนามาใช้
ในการทานายผล อัลกอริทึมนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อนามาสร้างเงื่อนไขความน่าจะ
เป็นสาหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามแม้ว่า Naïve Bayes จะสามารถสร้างแบบจาลองได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ
มาก แต่อัลกอริทึมนี้ก็ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีตัวแปรมาก ๆ
4) K - Mean
K – Mean เป็นอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เพื่ อ จั ด กลุ่ ม ที่ ส มาชิ ก ภายในกลุ่ ม จะมี ร ะยะใกล้ จุ ด ศู น ย์ ก ลางหรื อ ตั ว แทนของกลุ่ ม (Mean)
ซึ่งอัลกอริทึม K – Mean มีหลักการในการทางานคือ กาหนดจานวนกลุ่มเริ่มต้น กาหนดตัวแทนกลุ่ม
การจัดข้อมูลแต่ละตัวเข้ากลุ่ม และสุดท้ายคือ การปรับปรุงตัวแทนในแต่ละกลุ่ม
5) Decision Tree
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากว่าแบบจาลองที่ได้นั้นสามารถแปลความหมายและ
เข้าใจได้ง่าย เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้จะดาเนินการจาแนก (Classification) ข้อมูลออกเป็น
กลุ่ม ต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปรของข้อมูลในการจาแนก การสร้างแบบจาลองด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจนั้น
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จะท าการคั ด เลื อ กตั ว แปร ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม มากที่ สุ ด มาเป็ น โหนดราก (Rooted Node)
หลังจากนั้นจะพิจารณาหาตัวแปรถัดไป เพื่อสร้างเป็นโหนดใบ (Leaf Node) ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้
โหนดใบที่เป็นจุดสิ้นสุด (Terminal) หรือที่เรียกว่าโหนดตัดสินใจ (Decision Nodes) ซึ่งส่วนประกอบ
ของต้นไม้ตัดสินใจจะประกอบไปด้วย
1) โหนด (Node) คือ ตัวแปรต่าง ๆ ของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจว่าข้อมูลจะไป
อยู่ในกรณีไหน ซึ่งโหนดเริ่มต้นจะถูกเรียกว่า โหนดราก (Rooted Node)
2) กิ่งก้าน (Branch) เป็นเงื่อนไขของตัวแปรในโหนดที่ใช้ในการจาแนกข้อมูล
3) โหนดใบ (Leaf Node) คือกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการจาแนกข้อมูล

ภาพที่ 2.9 แสดงอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ
การคัดเลือกตัวแปรเพื่อนามาเป็นโหนดของแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจนั้น จะคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ ม
นั้ น ๆ มากที่สุ ดมาเป็ น โหนดราก หลั งจากนั้น จะดาเนินการหาตัว แปรถัด ไปเรื่ อย ๆ ซึ่งการหา
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร ที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ มี ด้ ว ยกั น 2 วิ ธี คื อ Information Gain (IG)
และ Gini Index (Saxena, 2017) ซึ่งวิธีการคานวณหาค่า Information Gain และ Gini Index มี
วิธีการดังนี้
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การคานวณหาค่า Information Gain
IG (parent, child) = Entropy (parent) – [p(c1) x Entropy (c1) + p(c2) x Entropy (c2)…]

โดยที่ Entropy (c1) = - p(c1) log p(c1)
p(c1) = ความน่าจะเป็นของค่า c1
ค่า Entropy จะถูกนามาใช้ในการวัดความแตกต่างของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกัน
น้อยจะทาให้ค่า Entropy นั้นมีค่าต่า ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก ค่า Entropy
จะมี ค่ า ที่ สู ง ดั ง นั้ น ถ้ า ข้ อ มู ล Entropy ของโหนดลู ก (Child) สามารถแบ่ ง แยกข้ อ มู ล ได้ ดี จ ะมี ค่ า
Entropy ต่า และจะทาให้ค่า Information Gain มีค่าสูงเมื่อเทียบกับโหนดบน (Parent) ในขั้นตอน
ของการสร้างแบบจาลองด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ จะคานวณค่า Information Gain ของแต่ละตัวแปร
เปรียบเทียบกับกลุ่ม เพื่อหาตัวแปรที่มีค่า Information Gain มากที่สุดมาเป็นโหนดราก
การคานวณหาค่า Gini Index
Gini Index = 1 - ∑i=1n (pi )2
โดยที่ Pi หมายถึง ความน่าจะเป็นของตัวแปรที่จะถูกจัดเข้าไปยัง Class
ตัวอย่างการคานวณ Gini Index
ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูลของสภาพอากาศในช่วง 14 วัน สาหรับการตัดสินใจว่าจะออกไป
ฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬากอล์ฟคนหนึ่ง ซึ่งตัวแปรหรือสภาพอากาศประกอบไปด้วย Outlook,
Temperature, Humidity และ Wind ซึ่งข้อมูลเป็นดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 สภาพอากาศในช่ว ง 14 วัน สาหรับการตัดสินใจว่าจะออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ ฟ ของ
นักกีฬากอล์ฟคนหนึ่ง
Day
Outlook Temperature Humidity
Wind
Decision
Day 1
Sunny
Hot
High
Weak
No
Day 2
Sunny
Hot
High
Strong
No
Day 3
Overcast
Hot
High
Weak
Yes
Day 4
Rain
Mild
High
Weak
Yes
Day 5
Rain
Cool
Normal
Weak
Yes
Day 6
Rain
Cool
Normal
Strong
No
Day 7
Overcast
Cool
Normal
Strong
Yes
Day 8
Sunny
Mild
High
Weak
No
Day 9
Sunny
Cool
Normal
Weak
Yes
Day 10
Rain
Mild
Normal
Weak
Yes
Day 11
Sunny
Mild
Normal
Strong
Yes
Day 12
Overcast
Mild
High
Strong
Yes
Day 13
Overcast
Hot
Normal
Weak
Yes
Day 14
Rain
Mild
High
Strong
No
คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Outlook
ตัวแปร Outlook ประกอบด้วยค่า Sunny, Overcast และ Rain ซึ่งสามารถนามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.2 สรุปค่าของตัวแปร Outlook และการตัดสินใจ
Decision
Outlook
Yes
No
Sunny
2
3
Overcast
4
0
Rain
3
2

Number of instances
5
4
5
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Gini Index (Outlook sunny)
Gini Index (Outlook Overcast)
Gini Index (Outlook Rain)
Gini Index (Outlook)

= 1 – (2/5)2 – (3/5)2
= 0.48
= 1 – (4/4)2 – (0/4)2
=0
= 1 – (3/5)2 – (2/5)2
= 0.48
= [(5/14) x 0.48] + [(4/14) x 0] + [(5/14) x 0.48]
= 0.342

คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Temperature
ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool, Hot และ Mild ซึ่งสามารถนามาสรุปได้ตาม
ตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.3 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจ
Decision
Temperature
Number of instances
Yes
No
Hot
2
2
4
Cool
3
1
4
Mild
4
2
6
Gini Index (Temperature Hot) = 1 – (2/4)2 – (2/4)2
= 0.50
Gini Index (Temperature Cool) = 1 – (3/4)2 – (1/4)2
= 0.375
Gini Index (Temperature Mild) = 1 – (4/6)2 – (2/6)2
= 0.445
Gini Index (Temperature)
= [(4/14) x 0.5] + [(4/14) x 0.375] + [(6/14) x 0.445]
= 0.439
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คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity
ตัวแปร Humidity ประกอบด้ว ย High และ Normal ซึ่งสามารถนามาสรุปได้ตามตาราง
ด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.4 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจ
Decision
Humidity
Yes
No
High
3
4
Normal
6
1
Gini Index (Humidity High)
Gini Index (Humidity Normal)
Gini Index (Humidity)

Number of instances
7
7

= 1 – (3/7)2 – (4/7)2
= 0.489
= 1 – (6/7)2 – (1/7)2
= 0.244
= [(7/14) x 0.489] + [(7/14) x 0.244]
= 0.367

คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind
ตั ว แปร Wind ประกอบด้ ว ยค่ า Weak และ Strong ซึ่ ง สามารถนามาสรุป ได้ ตามตาราง
ด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.5 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจ
Decision
Wind
Yes
No
Weak
6
2
Strong
3
3

Number of instances
8
6
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Gini Index (Wind Weak)
Gini Index (Wind Strong)
Gini Index (Wind)

= 1 – (6/8)2 – (2/8)2
= 0.375
= 1 – (3/6)2 – (3/6)2
= 0.50
= [(8/14) x 0.375] + [(6/14) x 0.50]
= 0.428

จากการคานวณหาค่า Gini Index ของทุกตัวแปรสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2.6 ซึ่งการ
จะเลือกตัวแปรใดมาเป็นโหนดรากนั้นจะพิจารณาจากค่า Gini Index ที่มีค่าน้อยที่สุด
ตารางที่ 2.6 สรุปผลจากการคานวณค่าของ Gini Index ของทุกตัวแปร
ตัวแปร
Gini Index
Outlook
0.342
Temperature
0.439
Humidity
0.367
Wind
0.428
จากตารางที่ 2.6 จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า ของ Gini Index ของตั ว แปร Outlook มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด
ดังนั้นตัวแปร Outlook จะถูกนามาใช้เป็นโหนดราก ซึ่งเมื่อตัวแปร Outlook ถูกนามาใช้เป็นโหนด
รากแล้ ว เมื่อพิจ ารณาค่าของตัว แปร Outlook ที่ประกอบด้ว ย Sunny, Overcast และ Rain จะ
พบว่าค่าของตัวแปร Outlook ที่มีค่าเป็น Overcast มีการตัดสินใจเป็น Yes ทุกวัน ซึ่งกิ่งก้านของ
Outlook ที่มีค่าเป็ น Overcast จะสิ้ นสุ ดไม่ส ามารถนาไปแยกเป็นโหนดใบต่ อไปได้ ส่ ว นตัว แปร
Outlook ที่มีค่าเป็ น Sunny และ Rain จะต้องนาไปคานวณหาค่า Gini Index ของตัว แปรอื่น ๆ
ต่อไปเพื่อค้นหาโหนดในลาดับถัดไป
ข้อสรุปที่ 1: ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟมากที่สุดคือตัว แปร
Outlook
ข้อสรุปที่ 2: ตัวแปร Outlook ที่มีค่าเป็น Overcast เป็นโหนดตัดสินใจของนักกีฬากอล์ฟให้ออกไป
ฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
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จากข้อสรุปที่ 1 ตัวแปร Outlook เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกไปฝึกฝน
กีฬากอล์ ฟมากที่สุ ด และเมื่อพิจ ารณาตัว แปร Outlook เพิ่มเติม จะเห็ นได้ว่าตัว แปร Outlook
สามารถแยกออกมาเป็ น อี ก 2 กิ่ ง ก้ า นได้ คื อ Sunny และ Rain ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะตั ว แปร
Outlook ที่มีกิ่งก้านเป็น Sunny สามารถสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ตารางที่ 2.7 สรุปข้อมูลตัวแปร Outlook ที่มกี ิ่งก้านเป็น Sunny
Day
Outlook Temperature Humidity
Day 1
Sunny
Hot
High
Day 2
Sunny
Hot
High
Day 8
Sunny
Mild
High
Day 9
Sunny
Cool
Normal
Day 11
Sunny
Mild
Normal

Wind
Weak
Strong
Weak
Weak
Strong

Decision
No
No
No
Yes
Yes

จากตารางที่ 2.7 ตั ว แปรที่ จ ะต้ อ งถู ก น ามาค านวณหาค่ า Gini Index ต่ อ ไปคื อ ตั ว แปร
Temperature, Humidity และ Wind
ค านวณค่ า Gini Index ของตั ว แปร Temperature เมื่ อ ตั ว แปร Outlook มี ค่ า เป็ น
Sunny
จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool, Hot และ Mild ซึ่งสามารถ
นามาสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.8 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น
Sunny
Decision
Temperature
Number of instances
Yes
No
Hot
0
2
2
Cool
1
0
1
Mild
1
1
2
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Gini Index (Outlook Sunny and Temperature Hot) = 1 – (0/2)2 – (2/2)2
=0
Gini Index (Outlook Sunny and Temperature Cool) = 1 – (1/1)2 – (0/1)2
=0
Gini Index (Outlook Sunny and Temperature Mild) = 1 – (1/2)2 – (1/1)2
= 0.50
Gini Index (Outlook Sunny and Temperature) = [(2/5) x 0] + [(1/5) x 0] +
[(2/5) x 0.50]
= 0.20
คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny
จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Humidity ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถนามาสรุป
ได้ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.9 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny
Decision
Humidity
Number of instances
Yes
No
High
0
3
3
Normal
2
0
2
= 1 – (0/3)2 – (3/3)2
=0
Gini Index (Outlook Sunny and Humidity Normal) = 1 – (2/2)2 – (0/2)2
=0
Gini Index (Outlook Sunny and Humidity)
= [(3/5) x 0] + [(2/5) x 0]
=0
Gini Index (Outlook Sunny and Humidity Highl)

44
คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny
จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Wind ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถนามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.10 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny
Decision
Wind
Number of instances
Yes
No
Weak
1
2
3
Strong
1
1
2
Gini Index (Outlook Sunny and Wind Weak)
Gini Index (Outlook Sunny and Wind Strong)
Gini Index (Outlook Sunny and Wind)

= 1 – (1/3)2 – (2/3)2
= 0.266
= 1 – (1/2)2 – (1/2)2
= 0.20
= [(3/5) x 0.266] + [(2/5) x 0.20]
= 0.466

จากการคานวณหาค่า Gini Index ของทุกตัว แปรเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny
สามารถนามาสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.11 สรุปผลจากการคานวณค่าของ Gini Index ของทุกตัวแปรเมื่อตัวแปร Outlook มีค่า
เป็น Sunny
ตัวแปร
Gini Index
Temperature
0.2
Humidity
0
Wind
0.466
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จากตารางที่ 2.11 พบว่าตัวแปรที่มีค่า Gini Index น้อยที่สุดคือตัวแปร Humidity ซึ่งมีค่า
Gini Index เท่ากับ 0 ดังนั้น โหนดใบที่ถัดจากโหนดราก Outlook คือ โหนด Humidity ซึ่งที่โหนด
Humidity นี้ จ ะพบว่ า มี กิ่ ง ก้ า นเพี ย ง 2 กิ่ ง ก้ า นเท่ า นั้ น คื อ กิ่ ง ก้ า น High และ Normal และเมื่ อ
พิจารณาตัวแปร Humidity ที่มีกิ่งก้านเป็น High จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไม่ไปฝึ กฝนกีฬากอล์ฟทุก
วัน แต่เมื่อพิจารณาตัวแปร Humidity ที่มีกิ่งก้านเป็น Normal จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไปฝึ กฝน
กีฬากอล์ฟทุกวัน
ข้อสรุปที่ 3: ตัวแปร Humidity เป็นโหนดใบถัดจากตัวแปร Outlook ที่เป็นโหนดราก
ข้อสรุปที่ 4: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Sunny และตัวแปร Humidity มีค่าเป็น Highนักกีฬา
จะตัดสินใจไม่ไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
ข้อสรุปที่ 5: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Sunny และตัวแปร Humidity มีค่าเป็น Normal
นักกีฬาจะตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
เมื่อพิจารณาตัวแปร Outlook ซึ่งเป็นโหนดราก และเหลือเพียงกิ่งก้านเดียวที่ยังไม่ได้นามา
คานวณหาค่า Gini Index นั่นก็คือตัวแปร Outlook ที่มีกิ่งก้านเป็น Rain ซึ่งสามารถนาตารางที่ 2.1
มาสรุปตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 สรุปข้อมูลตัวแปร Outlook ที่มีกิ่งก้านเป็น Rain
Day
Outlook Temperature Humidity
Day 4
Rain
Mild
High
Day 5
Rain
Cool
Normal
Day 6
Rain
Cool
Normal
Day 10
Rain
Mild
Normal
Day 14
Rain
Mild
High

Wind
Weak
Weak
Strong
Weak
Strong

Decision
Yes
Yes
No
Yes
No

จากตารางที่ 2.12 ตั ว แปรที่ จ ะต้ อ งถู ก น ามาค านวณหาค่ า Gini Index ต่ อ ไปคื อ ตั ว แปร
Temperature, Humidity และ Wind
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ค านวณค่ า Gini Index ของตั ว แปร Temperature เมื่ อ ตั ว แปร Outlook มี ค่ า เป็ น
Rain
จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool และ Mild ซึ่งสามารถนามา
สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.13 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น
Rain
Decision
Temperature
Number of instances
Yes
No
Cool
1
1
2
Mild
2
1
3
Gini Index (Outlook Rain and Temperature Cool) = 1 – (1/2)2 – (0/2)2
= 0.50
Gini Index (Outlook Rain and Temperature Mild) = 1 – (2/3)2 – (1/3)2
= 0.444
Gini Index (Outlook Rain and Temperature)
= [(2/5) x 0.50] + [(3/5) x 0.444]
= 0.466
คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain
จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Humidity ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถนามา
สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.14 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain
Decision
Humidity
Number of instances
Yes
No
High
1
1
2
Normal
2
1
3
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Gini Index (Outlook Rain and Humidity Highl)
Gini Index (Outlook Rain and Humidity Normal)
Gini Index (Outlook Rain and Humidity)

= 1 – (1/2)2 – (1/2)2
= 0.50
= 1 – (2/3)2 – (1/3)2
= 0.444
= [(2/5) x 0.50] + [(3/5) x 0.44]
= 0.466

คานวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain
จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Wind ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถนามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 2.15 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain
Decision
Wind
Number of instances
Yes
No
Weak
3
0
3
Strong
0
2
2
Gini Index (Outlook Rain and Wind Weak)
Gini Index (Outlook Rain and Wind Strong)
Gini Index (Outlook Rain and Wind)

= 1 – (3/3)2 – (0/3)2
=0
= 1 – (0/2)2 – (2/2)2
=0
= [(3/5) x 0] + [(2/5) x 0]
=0

จากการค านวณหาค่ า Gini Index ของทุ ก ตั ว แปรเมื่ อ ตั ว แปร Outlook มี ค่ า เป็ น Rain
สามารถนามาสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.16 สรุปผลจากการคานวณค่าของ Gini Index ของทุกตัวแปรเมื่อตัวแปร Outlook มีค่า
เป็น Rain
ตัวแปร
Gini Index
Temperature
0.466
Humidity
0.466
Wind
0
จากตารางที่ 2.16 พบว่าตัวแปรที่มีค่า Gini Index น้อยที่สุดคือตัวแปร Wind ซึ่งมีค่า Gini
Index เท่ากับ 0 ดังนั้ น โหนดใบที่ถัดจากโหนดราก Outlook คือ โหนด Wind ซึ่งที่โ หนด Wind
นี้จะพบว่ามีกิ่งก้านเพียง 2 กิ่งก้านเท่านั้น คือ กิ่งก้าน Weak และ Strong และเมื่อพิจารณาตัวแปร
Wind ที่มีกิ่งก้านเป็น Weak จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟทุกวัน แต่เมื่อพิจารณา
ตัวแปร Wind ที่มีกิ่งก้านเป็น Strong จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไม่ไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
ข้อสรุปที่ 6: ตัวแปร Wind เป็นโหนดใบถัดจากตัวแปร Outlook ที่เป็นโหนดราก
ข้อสรุปที่ 7: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Rain และตัวแปร Wind มีค่าเป็น Weak นักกีฬาจะ
ตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
ข้อสรุปที่ 8: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Rain และตัวแปร Wind มีค่าเป็น Strong นักกีฬาจะ
ตัดสินใจไม่ไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ
จากข้อสรุ ป ที่ได้จ ากการคานวณหาค่า Gini Index สามารถนามาสร้างแบบจาลองต้นไม้
ตัดสินใจการตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬาได้ดังภาพด้านล่าง
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ภาพที่ 2.10 แสดงแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจการตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬา
จากแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจข้างต้น สามารถนามาสรุปเป็นกฎการตัดสินใจของนักกีฬา
กอล์ฟสาหรับการตัดสินใจออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟได้ดังนี้
กฎที่ 1: เมื่อ Outlook มีค่าเป็น Overcast นักกีฬาจะออกไปฝึกฝน
กฎที่ 2: เมื่อ Outlook มีค่าเป็น Sunny และ Humidity มีค่าเป็น High นักกีฬาจะไม่ออกไปฝึกฝน
กฎที่ 3: เมื่อ Outlook มีค่าเป็น Sunny และ Humidity มีค่าเป็น Normal นักกีฬาจะออกไปฝึกฝน
กฎที่ 4: เมื่อ Outlook มีค่าเป็น Rain และ Wind มีค่าเป็น Weak นักกีฬาจะออกไปฝึกฝน
กฎที่ 5: เมื่อ Outlook มีค่าเป็น Rain และ Wind มีค่าเป็น Strong นักกีฬาจะไม่ออกไปฝึกฝน
การตัดแต่งกิ่งแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของแบบจ าลองการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจที่ พ บบ่ อ ยคื อ
Overfitting ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอัลกอริทึม Decision Tree เท่านั้น แต่ยังคงพบว่าเป็น
ประเด็น ปั ญหาที่เกิดขึ้น กับ การเรี ยนรู้ของเครื่องแบบมีผู้ ส อน (Supervised Learning) ซึ่งปัญหา
Overfitting นั้ น คือปั ญหาที่แบบจาลองสามารถทานายข้อมูลจากข้อมูลฝึ กสอนได้ดีมาก แต่เมื่อ
นามาใช้กับข้อมูลทดสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แบบจาลองไม่เคยเห็นมาก่อน แบบจาลองกับทานายข้อมูล
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Overfitting ของแบบจาลอง Saxena (Saxena, 2017)
ได้ เ สนอแนวทางในการป้ อ งกั น ปั ญ หาดั ง กล่ า วอยู่ 2 วิ ธี คื อ การตั ด แต่ ง กิ่ ง ของต้ น ไม้ ข ณะสร้ า ง
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แบบจ าลอง (Pre – Pruning) และการตั ด แต่ ง กิ่ ง ต้ น ไม้ ห ลั ง จากสร้ า งแบบจ าลองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(Post – Pruning)
1) การตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ขณะสร้างแบบจาลอง (Pre – Pruning) คือ ขั้นตอนในการตัด
เล็มกิ่งของต้นไม้ตัดสินใจในขณะที่ดาเนินการสร้างแบบจาลอง ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะทา
การสร้างกิ่งของต้นไม้ตัดสินใจต่อไปหรือไม่ โดยในกรณีที่ตัดสินใจหยุดสร้างกิ่งของต้นไม้
ตัดสิ น ใจ โหนดที่กาลั งพิจารณาจะเปลี่ ยนสภาพเป็นโหนดใบ และจะทาการระบุถึ ง
หมวดหมู่ด้วยการค้นหาหมวดหมู่ที่มีเรคคอร์ดที่สังกัดหมวดหมู่นั้น ๆ มากที่สุด
2) การตั ด แต่ ง กิ่ ง ต้ น ไม้ ห ลั ง จากสร้ า งแบบจ าลองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว (Post – Pruning)
คือ ขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้หลังจากที่สร้างแบบจาลองเรียบร้อยแล้ว โดยการ
พิจารณาโหนดใด ๆ ก็ตาม พร้อมกับ กิ่งย่อยที่แตกออกจากโหนดนั้น ๆ กระบวนการตัด
เล็มกิ่งต้นไม้จะทาการตัดเล็มกิ่งย่อยที่กาลังพิจารณาด้วยการลบกิ่งย่อยออกทั้งหมดแล้ว
ปรับให้กิ่งที่กาลังพิจารณาเปลี่ยนเป็นโหนดใบ และจะทาการระบุถึงหมวดหมู่ด้วยการ
ค้นหาหมวดหมู่ที่มีเรคคอร์ดที่สังกัดหมวดหมู่นั้น ๆ มากที่สุด

2.3 ข้อมูลของบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง
ข้อมูลของบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ งที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการทา
วิจัยครั้งนี้นั้นประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา พันธกิจ คุณค่าของบริษัท แนวทางการดาเนินงาน
โครงสร้างองค์กร และข้อมูลการลาออกของพนักงาน เพื่อใช้ทาความเข้าใจถึงบริบทของบริษัทในการ
ทาวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 ประวัติความเป็นมา
บริ ษั ท ผลิ ต สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ บิ ส กิ ต และหมากฝรั่ ง แห่ ง นี้ เริ่ ม จดทะเบี ย นบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
28 ตุลาคม 2531 โดยจัดตั้งสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตหมากฝรั่งที่อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในช่วงแรกของการดาเนินธุรกิจ บริษัทรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น และร่วมทุนกับบริษัท อีกแห่งหนึ่ง
เพื่อดาเนิน การจัดจ าหน่ ายสิน ค้าของบริษัท (ซึ่งปัจจุบันบริษัท ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาการเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนบริษัท และเข้ามาบริหารเต็มรูปแบบทั้งการผลิตและการจัดจาหน่าย)

51
ในปี 2537 บริษัท เล็งเห็นว่าควรย้ายสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตแยกจากกัน
เพื่อการรองรับ การขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่มาที่ อาคารสุวรรณทาวเวอร์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทจากการจัดจาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ
ในปี 2550 บริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต
ต่ อ มาในปี 2552 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต บิ ส กิ ต แห่ ง ใหม่ ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี สาหรับการผลิตสินค้าหลัก ด้านบิสกิตรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายกิ จการ
ผู้บริหารบริษัทจึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมอีก 900 ล้านบาทในปี 2555
ในปี 2560 โรงงานผลิตหมากฝรั่งได้ย้ายสถานที่ตั้งจากอาเภอศรีราชามาที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น กั บ ของโรงงานผลิ ต บิ ส กิ ต และในปี 2561 บริ ษั ท ได้ ย้ า ยที่ ตั้ ง
สานักงานใหญ่มาที่อาคารกรุงเทพประกันภัย เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.3.2 พันธกิจ
เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าที่
ผู้บริโภคชื่นชอบ และเชื่อมั่น
2.3.3 คุณค่าของบริษัท
1) User Oriented คือ การเข้าใจผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภค อะไรคือ สิ่ ง ที่จ ะสร้ างสรรค์ ความสุ ข ? อะไรคือสิ่ ง ที่ท าให้ ชีวิ ตความเป็ น อยู่
สะดวกสบายยิ่งขึ้น การตั้งคาถามเหล่านี้กับตัวเองอยู่เสมอ จะทาให้ เราเข้าใจและเข้าถึง
หลัก “User Oriented” ได้เป็นอย่างดี
2) Originality คือ การคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของบริษัท
การมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วข้ า มผ่ า นอุ ป สรรคและความท้ า ทายต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ที่ มี
นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด ความใส่
ใจ ความทุ่มเท และความกระตือรือร้นของพนักงาน คือ กุญแจหลั กในการบรรลุถึง
คุณค่านี้ หมากฝรั่ ง บิส กิต ที่บริษัทผลิ ต ขึ้น จึงเป็นเหมือนผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่เป็ นตัว แทนที่
แสดงออกถึงคุณค่าด้าน Originality ของพนักงาน และบริษัทได้เป็นอย่างดี
3) Quality คื อ ทุ่ ม เทเพื่ อ คุ ณ ภาพที่ ดี ที่ สุ ด ในทุ ก ๆ ด้ า น โดยการให้ ค วามส าคั ญ ตั้งแต่
กระบวนการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มิใช่แต่
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ทุ่มเทเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความสุข ความพึงพอใจ
ที่ เ หนื อ ความคาดหมายของผู้ บ ริ โ ภค อั น ท าให้ บ ริ ษั ท นี้ เ ป็ น ที่ รั ก ของทุ ก คน นั่ น คื อ
“คุณภาพที่ดีที่สุด” เราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่า เราไม่ได้ส่งมอบเพียงแค่คุณภาพที่ดีที่สุด
แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท ได้ตระหนัก
อยู่ในใจของทุกคนเสมอ
2.3.4 แนวทางการดาเนินงานของบริษัท
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เรานาเสนอสินค้าและบริการ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง
เรายึดมั่นความถูกต้องตามข้อกาหนดและกฎหมาย
เราให้คุณค่าและใส่ใจพนักงานทุกคน
เราตระหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เราตระหนักและมุ่งมั่นในการตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคม
เราให้ความสาคัญในการทางานร่วมกับกลุ่มงานส่วนท้องถิ่นทั่วโลก

2.3.5 โครงสร้างองค์กร

ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง
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2.3.6 ข้อมูลการลาออกของพนักงาน
บริ ษัทผลิ ตสิ นค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่ง แห่งนี้ ปั จจุบันมีพนักงานจานวน 296 คน
แบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่สานักงานใหญ่จานวน 44 คน และปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานการผลิต
จานวน 252 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) บริษัทได้รวบรวมและเก็บข้อมูลการลาออกของ
พนักงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.17 แสดงอัตราการลาออกของพนักงาน
รายการ
จานวนพนักงานที่ลาออก
อัตราการลาออก

2559

2560

2561

54
17.09%

37
15.00%

116
37.30%

2562
(ม.ค. – ก.ย.)
46
15.44%

จากตารางที่ 2.17 จะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการลาออกของบริษัทแห่งนี้ค่อนข้างสูง แต่เป็น
อัตราการลาออกในภาพรวมของบริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการลาออกระหว่างสานักงานใหญ่และ
ส่วนโรงงานแล้วสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.18 ดังนี้
ตารางที่ 2.18 แสดงอัตราการลาออกระหว่างสานักงานใหญ่และส่วนโรงงาน
สานักงานใหญ่
ส่วนโรงงานการผลิต
ปีพ.ศ.
พนักงาน
อัตรา
พนักงาน
อัตรา
ที่ลาออก
การลาออก
ที่ลาออก
การลาออก
2559
4
8.16%
50
18.73%
2560
2
4.17%
35
12.87%
2561
5
11.11%
111
41.73%
2562
2
4.44%
44
17.39%
เมื่อพิจารณาจากตารางข้างต้น จะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ส่วนโรงงานการผลิต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุการลาออกที่บริษัทเก็บข้อมูลไว้ สามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 2.12
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90%

80%

80%
70%

59%

60%

47%

50%

39%

40%

33%

32%
25%

30%
20%

17%

16%

11%

10%

8%

8%

0

0%
2559

กลับต่างจังหวัด

5%

0%
2560

ได้งานใหม่

ไม่พึงพอใจสวัสดิการ

0%

4%

2561

ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน

ภาพที่ 2.12 แสดงสัดส่วนสาเหตุการลาออกของพนักงานภายในบริษัท

8% 6%

2%

2562

เกษียณอายุ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออก
และคงอยู่ของพนั กงาน และเพื่อสร้างแบบจาลองในการทานายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ ข อง
พนักงาน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวิธีการดาเนินงานวิจัย โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

3.1 กรอบแนวคิด

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

3.2 ประเภทและทีม่ าของข้อมูล
ข้อมูลในแต่ละประเภทที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้
การรวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงประเภทของข้อมูล
ชื่อตัวแปร
รายละเอียด
1. G.RC
กลุ่มของความขัดแย้งในบทบาท
2. G.TV
กลุ่มของความหลากหลายของงาน
3. G.FR
กลุ่มของความคิดเห็นด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
4. G.RW
กลุ่มความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
5. G.JA
กลุ่มของความอิสระในการทางาน
6. G.JS
กลุ่มความพึงพอใจในการทางาน
7. G.TI
กลุ่มความตั้งใจลาออก
8. Strategy
กลุ่มการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์
9. OT
กลุ่มการเลือกทางานนอกเวลาตามความสมัครใจ
10. Up_Salary
กลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน
11. Fund
กลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
12. Accident
กลุ่มของการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน
13. Hrs
กลุ่มชั่วโมงในการปฏิบัติงาน
14. Performance คะแนนประเมินผลการทางานในรอบปีที่ผ่านมา
15. Commute
ระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน
16. Sick
จานวนวันลาป่วย
17. Bussiness
จานวนวันลากิจ
18. Vacation
จานวนวันลาพักผ่อน
19. Gender
เพศ
20. Age
อายุ
21. M.Status
สถานภาพสมรส
22. Kid
จานวนบุตร
23. Edu
ระดับการศึกษา
24. Type
ประเภทพนักงาน
25. Exp
อายุงาน
26. Revenue
รายได้ที่ได้รับต่อเดือน

ประเภท
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
numeric
factor
factor
factor
factor
factor
factor
factor
numeric
factor
factor
factor
factor
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3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา วิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
บิสกิตและหมากฝรั่ งแห่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานในส่วนโรงงานผลิตเป็น จานวนทั้งสิ้น 252 คน โดยข้อมูล
จานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานนี้ได้รับจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา วิจัย
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจานวน
252 คน ซึ่งจากตารางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5%
จากตารางจ านวนประชากรประมาณ 260 คน ต้องใช้ตัว อย่า งประมาณ 155 คน ดังนั้นจานวน
แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การตอบกลั บ ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ จะต้ อ งมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 155 ฉบับ
ซึ่งผู้วิจัยทอดแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามที่ตอบกลับครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ จานวน
179 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.03

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและ
คงอยู่ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่ง หนึ่ง ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งข้อคาถามในแต่ละส่วนนั้น
ประกอบด้วย ข้อคาถามประเภทเลือกตอบใช่ หรือไม่ใช่ (Yes/ No Question) ข้อคาถามประเภทที่
ต้องเลือกตอบ ข้อคาถามที่ต้องระบุค่าที่แน่นอน และข้อคาถามที่ต้องระบุระดับตามแบบวัด ของ
Likert โดยข้อคาถามตามแบบวัดของ Likert จะมีข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งทั้งทางบวกและ
ทางลบให้เลือกตอบ มีลักษณะคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5
ระดับ ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามลาดับ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยคาถาม จานวน 8 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่
ได้รับในแต่ละเดือน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้า
เกีย่ วกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
ความขัดแย้งในบทบาท ความหลากหลายของงาน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ความอิสระในการทางาน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของพนักงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2 และ 3
ข้อคาถามในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อคาถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องระบุระดับความคิดเห็น
ของตนเองในแต่ละข้อ ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะของมาตรวัด และลักษณะของ
ข้อคาถาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้
คาตอบ
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

ข้อคาถามเชิงบวก
ให้คะแนน 1 คะแนน
ให้คะแนน 2 คะแนน
ให้คะแนน 3 คะแนน
ให้คะแนน 4 คะแนน
ให้คะแนน 5 คะแนน

ข้อคาถามเชิงลบ
ให้คะแนน 5 คะแนน
ให้คะแนน 4 คะแนน
ให้คะแนน 3 คะแนน
ให้คะแนน 2 คะแนน
ให้คะแนน 1 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 4
ข้อคาถามในส่ ว นที่ 4 เป็ นข้อคาถามที่ส อบถามความตั้งใจลาออกจากองค์กรของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามที่ต้องระบุระดับความคิดเห็นของตนเอง และข้อคาถามที่ต้อง
เลือกตอบ โดยกาหนดการให้คะแนนเป็นดังนี้
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ข้อคาถามที่ต้องระบุระดับความคิดเห็น
ไปแน่นอน/ ไปทันที
คิดว่าจะไป
ไม่แน่ใจ
ไม่ไป
ไม่ไปแน่นอน

ให้คะแนน 5 คะแนน
ให้คะแนน 4 คะแนน
ให้คะแนน 3 คะแนน
ให้คะแนน 2 คะแนน
ให้คะแนน 1 คะแนน

ข้อคาถามที่ต้องเลือกตอบ
เลือกตอบว่าใช่
เลือกตอบว่าไม่ใช่

ให้คะแนน 1 คะแนน
ให้คะแนน 0 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ห่างในแต่ละช่วงเท่ากัน = (5 - 1)/5 เท่ากับ
0.80 สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ห่างในแต่ละช่วงเท่ากัน = (5 - 1)/5 เท่ากับ
0.80 สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อที่ 1 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ไปแน่นอน/ ไปทันที
คิดว่าจะไป
ไม่แน่ใจ
ไม่ไป
ไม่ไปแน่นอน

60
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การถ่วงน้าหนักและเกณฑ์ห่างในแต่ละช่วง
เท่ากัน คือ (4 - 0.2)/2 เท่ากับ 1.90 สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3
ค่าเฉลี่ย
2.11 – 4.00
มีความตั้งใจลาออก
ค่าเฉลี่ย
0.20 – 2.10
มีความตั้งใจคงอยู่

3.6 การสร้างเครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษารูปแบบการสร้าง และวิธีการสร้างแบบสอบถาม
3) สร้างแบบสอบถามเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจลาออกและคงอยู่ ของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง จากการประมวล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4) น าแบบสอบถามที่ ส ร้ างเสร็จ เสนอต่ อ อาจารย์ที่ ป รึก ษา และผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ
แล้วนาข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
5) ทดลองใช้ แ บบสอบถามกั บ พนั ก งานที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกลั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Try Out)
เพื่อทดสอบความเป็นปรนัย โดยให้คาถามแต่ละข้อมีความชัดเจนมากที่สุด
6) นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนาไปใช้
7) นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ได้ดาเนินการดังนี้
1) จัดทาบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสารประกอบ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลจากบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง
2) ประสานกับ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท เพื่อขอข้อมูล และนัดหมายการเข้าพบ
ผู้บริหารของบริษัท เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
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3) นัดหมายกาหนดการกับ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทในการประชาสัมพันธ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม และกาหนดการในการตอบแบบสอบถาม
4) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการตอบแบบสอบถามผ่ า นทางสื่ อ ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท เช่ น บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ Social Media และการประชุมกลุ่มย่อยของแผนกต่าง ๆ
5) เก็บ รวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
6) นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปบันทึกคะแนน โดยลงรหัส (Coding) บันทึกข้อมูล
(Key) เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

3.8 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยมีความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูง
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ชุ ด นี้ โดยการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ
(Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1) ตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ ว ยวิ ธี Face Validity โดยการน าแบบสอบถามให้ กั บ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาว่าข้อคาถามแต่ละข้อตรงตามคุณลักษณะที่ได้
นิยามไว้หรือไม่ ภาษาที่ใช้ครอบคลุมและถูกต้องตรงตามความต้องการศึกษาตามกรอบ
แนวคิด รวมทั้งการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่อ งมื อโดยหาค่ าดัช นี ความสอดคล้ อ ง
ระหว่างคาถามและวัตถุประสงค์ พบว่าข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า .500
2) ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)
ก่อนการใช้เก็บข้อมูลจริง จานวน 30 ชุด จากพนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยรวมได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .901 เมื่อพิจารณาตามปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการทางานมี ค่า
เท่ากับ .900 ค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยความพึงพอใจในการทางานเท่ากับ .803 และค่า
ความเชื่อมั่นปัจจัยความตั้งใจลาออกเท่ากับ .875
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3.9 การวัดความสามารถในการทานายของแบบจาลอง
การวัดความสามารถในการทานายของแบบจาลอง เพื่อให้แบบจาลองที่สร้างขึ้นสามารถ
นาไปใช้งานได้จริงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัด จากตาราง Confusion Matrix โดยพิจารณารวมทุกคลาส
จากการนาแบบจาลองไปใช้ทานายชุดข้อมูลทดสอบ โดยการนาผลรวมของค่าที่ได้จากตารางในเส้น
ทแยงมุม แล้วหารด้วยจานวนข้อมูล

3.10 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมา ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของคาตอบ
และใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
SPSS for Windows เวอร์ชัน 25 และโปรแกรม RStudio ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Machine
Learning เพื่อตอบคาถามในการวิจัย ดังนี้
คาถามในการวิจัย
จากคาถามในการวิจัยที่ว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมาก
ฝรั่ ง แห่ ง หนึ่ ง มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะลาออกหรื อ ไม่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal)
คาถามในการวิจัยที่ว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริ ษั ท ผลิ ต สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ บิ ส กิ ต และหมากฝรั่ ง แห่ ง หนึ่ ง ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
อัลกอริทึม Decision Tree ซึ่งอยู่ในโปรแกรม RStudio
ลักษณะของข้อมูล
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระดับ
การศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่
(Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal)
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2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ถูกวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้สาหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรที่ต่อเนื่อง (Interval และ Ratio)
3) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน และความตั้งใจลาออก วิเคราะห์ด้วย
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics) ด้ ว ยค่ า สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentages) และการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความตั้ ง ใจลาออกและคงอยู่ ข องพนั ก งาน:
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้อมูลที่
ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์จานวน 179 ชุด นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยายตามลาดับ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจในการทางาน
4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก
4.5 การสร้างแบบจาลองในการทานายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจ
4.6 การแบ่งกลุ่มของพนักงานจากแบบจาลองในแต่ละโหนดตัดสินใจ
4.7 ข้อสรุปจากแบบจาลอง

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร ระดับ
การศึกษา ประเภทพนักงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ ดังนี้
จากผลการสารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 เพศชาย จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34 ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
1. หญิง
105
2. ชาย
74
รวม
179

ร้อยละ
58.66
41.34
100.00

จากผลการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมาช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34 ช่วงอายุ
41-50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 และช่วงอายุ 51-60 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
1.12 ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
จานวน (คน)
1. 21-30 ปี
74
2. 31-40 ปี
89
3. 41-50 ปี
14
4. 51-60 ปี
2
รวม
179

ร้อยละ
41.34
49.72
7.82
1.12
100.00

จากผลการสารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน จานวน
102 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 56.98 รองลงมามีส ถานภาพโสด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35
สถานภาพอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 สถานภาพหย่า/แยก
ทาง/เลิกกัน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35 สถานภาพแต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.23 ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จานวน (คน)
1. โสด
40
2. แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
102
3. แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
4

ร้อยละ
22.35
56.98
2.24
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ตารางที่ 4.3 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ)
สถานภาพสมรส
จานวน (คน)
4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
27
5. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน
6
รวม
179

ร้อยละ
15.08
3.35
100.00

จากผลการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร จานวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.25 รองลงมามีบุตร 1 คน จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 มีบุตร 2 คน จานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และมีบุตร 4 คน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนบุตรของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนบุตร
จานวน (คน)
1. ไม่มีบุตร
81
2. มีบุตรจานวน 1 คน
63
3. มีบุตรจานวน 2 คน
34
4. มีบุตรจานวน 4 คน
1
รวม
179

ร้อยละ
45.25
35.20
19.00
0.55
100.00

จากผลการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 8.94 จบการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.70
จบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ประถมศึกษาตอนต้น
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 และระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.56 ดังแสดงในตารางที่ 4.5

67
ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
1. ประถมศึกษาตอนต้น
1
2. ประถมศึกษาตอนปลาย
4
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
12
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
38
5. ประกาศนีบัตรวิชาชีพ
16
6. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
55
7. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
52
8. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
1
รวม
179

ร้อยละ
0.56
2.23
6.70
21.23
8.94
30.73
29.05
0.56
100.00

จากผลการส ารวจ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พนั ก งานรายเดื อ น จ านวน
146 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.56 และเป็ น พนั ก งานรายวั น จ านวน 33 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.44
ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 แสดงประเภทการจ้างของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทการจ้างของพนักงาน
จานวน (คน)
1. รายเดือน
146
2. รายวัน
33
รวม
179

ร้อยละ
81.56
18.44
100.00

จากผลการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางานอยู่ในบริษัทมาแล้วระหว่าง
1-2 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.82 รองลงมาทางานมาแล้วระหว่าง 6-9 ปี จานวน 42 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.46 ทางานมาแล้วระหว่าง 3-5 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11 ทางาน
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และทางานไม่ถึงปี จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.85 ดังแสดงในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 แสดงอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุงาน
จานวน (คน)
1. ไม่ถึงปี
23
2. ระหว่าง 1-2 ปี
48
3. ระหว่าง 3-5 ปี
36
4. ระหว่าง 6-9 ปี
42
5. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
30
รวม
179

ร้อยละ
12.85
26.82
20.11
23.46
16.76
100.00

จากการส ารวจ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นอยู่ ใ นช่ ว ง
10,001-20,000 บาท จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง
20,001-30,000 บ า ท จ า น ว น 41 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 22.91 ร า ย ไ ด้ ต่ อ เ ดื อ น อ ยู่ ในช่ ว ง
30,001-40,000 บ า ท จ า น ว น 12 ค น คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 6.70 ร า ย ไ ด้ ต่ อ เ ดื อ น อ ยู่ ใ น ช่ ว ง
40,001-50,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 และมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงช่วงรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ต่อเดือน
จานวน (คน)
1. 10,001-20,000 บาท
112
2. 20,001-30,000 บาท
41
3. 30,001-40,000 บาท
12
4. 40,001-50,000 บาท
7
5. มากกว่า 50,000 บาท
7
รวม
179

ร้อยละ
62.57
22.91
6.70
3.91
3.91
100.00
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
การทางานโดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ ย 2.87 เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความขัดแย้งในบทบาท และด้านความอิสระในการทางานอยู่ใน
ระดับน้อย ด้านความหลากหลายของงาน และด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการทางานโดยรวมทั้ง 5 ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ด้านความขัดแย้งในบทบาท
2. ด้านความหลากหลายของงาน
3. ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
4. ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
5. ด้านความอิสระในการทางาน
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
1.81
2.94
3.35
3.74
2.49
2.87

S.D.
.80
.89
.55
.36
.84
.51

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง

4.2.1 ความขัดแย้งในบทบาท
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางานด้านความขัดแย้งในบทบาทอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.81 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า บางครั้ งท่านต้ องละเลยต่ อ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่ อให้ ง านที่ ไ ด้รับ มอบหมายส าเร็ จ
ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงานของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ และท่านได้รับมอบหมาย
งานโดยไม่ได้รับทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการดาเนินงานนั้น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ท่านได้รั บ มอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้รับกาลั งคนเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ และท่านได้รับคาสั่ งหรือ
มอบหมายงานที่แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจากคนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า อยู่ในระดั บน้ อย
ท่ า นต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ในการท างานแบบเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ง านนั้ น แล้ ว เสร็ จ อยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง ดังตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการทางานด้านความขัดแย้งในบทบาท
ด้านความขัดแย้งในบทบาท
1. ท่ า นต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ในการ
ทางานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
2. ท่ า นได้ รับ มอบหมายงานเพิ่ ม โดยไม่ ไ ด้ รับ
กาลังคนเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ
3. บางครั้ ง ท่ า นต้ อ งละเลยต่ อ กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จ
4. ท่ า นได้ รั บ ค าสั่ ง หรื อ มอบหมายงานที่
แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจากคนตั้งแต่
2 คน หรือมากกว่า
5. ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงาน
ของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ
6. ท่ า นได้ รั บ มอบหมายงานโดยไม่ ไ ด้ รั บ
ทรั พ ยากรหรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการด าเนิ น งาน
นั้น ๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
2.68

S.D.
1.22

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

2.08

1.20

น้อย

1.23

.76

น้อยที่สุด

1.85

1.04

น้อย

1.53

.95

น้อยที่สุด

1.49

.86

น้อยที่สุด

1.81

.80

น้อย

4.2.2 ความหลากหลายของงาน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
การทางานด้านความหลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.94 เมื่อพิจารณาราย
ด้านแล้วพบว่า งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย งานที่
ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้ทางานที่มีความแตกต่างกัน งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้
ได้ ท างานที่ ห ลากหลาย งานที่ ท่ า นต้ อ งปฏิบั ตินั้ นมี ขั้ น ตอนการท างานที่ ห ลากหลายอยู่ ในระดับ
ปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการทางานด้านความหลากหลายของงาน
ด้านความหลากหลายของงาน
1. งานที่ ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ นั้ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย
2. งานที่ ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ นั้ น เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้
ทางานที่มีความแตกต่างกัน
3. งานที่ ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ นั้ น เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้
ทางานที่หลากหลาย
4. งานที่ ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ นั้ น มี ขั้ น ตอนการ
ทางานที่หลากหลาย
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
3.10

S.D.
.86

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

2.90

.93

ปานกลาง

2.84

1.01

ปานกลาง

2.92

1.01

ปานกลาง

2.94

.89

ปานกลาง

4.2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานด้ า นรางวั ล และค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.35
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ในระดับใด ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับ
ความยุติธรรมต่อระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ท่าน
ได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้
อย่างเหมาะสม ท่านได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจาปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่
และ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทางาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับ
อันตรายจากการทางาน ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการทางานด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน
ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ใน
ระดับใด
2. ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า ท่ า นได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมต่ อ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท
3. ท่ า นรู้สึ กพึ ง พอใจต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ท่าน
ได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด
4. ท่ า นรู้สึ กว่ า บริษั ท ได้ จั ด เตรีย มรางวั ล และ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม
5. ท่ า นได้ รับ การพิ จ ารณาปรับขึ้น เงิ นค่าจ้าง
ประจาปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่
6. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการทางาน (การถูกฟ้องร้อง/
การได้รับอันตรายจากการทางาน ฯลฯ)
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
3.35

S.D.
.57

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.37

.58

ปานกลาง

3.39

.57

ปานกลาง

3.31

.63

ปานกลาง

3.37

.64

ปานกลาง

3.33

.74

ปานกลาง

3.35

.55

ปานกลาง

4.2.4 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
การทางานด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า โดยรวมแล้วที่ทางานของท่านให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม โดยรวม
แล้วความสัมพันธ์ในที่ทางานของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานในที่ทางาน โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการทางานกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ระดับมาก และโดยรวมแล้ว ในที่ทางานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกันอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ สถาพแวดล้ อ มในการท างานด้ า นความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
1. โดยรวมแล้วที่ทางานของท่านให้ความสาคัญ
กับการทางานเป็นทีม
2. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทางานของท่าน
เหมือนพี่เหมือนน้อง
3. โดยรวมแล้ ว ท่ า นสื่ อ สารพู ด คุ ย กั บ เพื่ อ น
ร่วมงานในที่ทางาน
4. โดยรวมแล้ ว ในที่ ท างานของท่ า นมี ก าร
ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นแบบอย่ า งการท างาน
ระหว่างกัน
5. โดยรวมแล้ ว ท่ า นพึ ง พอใจในการท างานกับ
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
4.04

S.D.
.38

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.91

.43

มาก

3.75

.71

มาก

3.36

.68

ปานกลาง

3.64

.57

มาก

3.74

.36

มาก

4.2.5 ความอิสระในการทางาน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
การทางานด้านความอิสระในการทางานอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ท่านสามารถวางแผนการทางานได้ด้วยตัว ท่านเอง ท่านสามารถใช้ความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเปิดโอกาสให้ท่านสามารถทางานได้อย่าง
อิสระ อยู่ในระดับน้อย ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ในระดับใด และ งานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลาดับในการทางานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการทางานด้านความอิสระในการทางาน
ด้านความอิสระในการทางาน
1. ท่ า นสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ที่
เกิดขึ้นได้ในระดับใด
2. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่านสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลาดับในการทางาน
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
3. ท่านสามารถวางแผนการทางานได้ด้วยตัว
ท่านเอง
4. ท่ า นสามารถใช้ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
5. งานที่ ท่ า นปฏิบั ติ อยู่ นั้ นเปิ ด โอกาสให้ ท่าน
สามารถทางานได้อย่างอิสระ
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)
3.20

S.D.
.80

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

2.69

.98

ปานกลาง

2.12

1.15

น้อย

2.40

1.04

น้อย

2.02

1.05

น้อย

2.49

.84

น้อย

4.2.6 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
จากข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 42 คน ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ งานด้า นกลยุท ธ์ ข องบริ ษัท โดยคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 23.46
ดังแสดงในตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 แสดงความคิดเห็นต่อการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท
การได้รับมอบหมายให้ทางาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ด้านกลยุทธ์ของบริษัท
1. ใช่
42
23.46
2. ไม่ใช่
137
76.54
รวม
179
100.00

75
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทางานนอกเวลา
ด้ว ยความสมัครใจ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 และเลื อกทางานนอกเวลาด้ว ยความ
สมัครใจจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 ดังแสดงในตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกเวลาทางานนอกเวลาด้วยความสมัครใจ
เลือกทางานนอกเวลาด้วย
จานวน (คน)
ร้อยละ
ความสมัครใจ
1. ใช่
9
5.03
2. ไม่ใช่
170
94.97
รวม
179
100.00
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการปรับเงินเดือนใน
ระดับปานกลาง จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 81.01 รองลงมาคือพนักงานที่ไม่ได้รับการปรับ
เงินเดือนจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 ได้รับการปรับเงินเดือนในระดับสูง จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.91 และได้รับการปรับเงินเดือนในระดับน้อย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 แสดงกลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน
กลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน
จานวน (คน)
1. ไม่ได้ปรับเงินเดือน (0)
22
2. น้อย (ร้อยละ 1-3)
5
3. ปานกลาง (ร้อยละ 4-7)
145
4. สูง (ร้อยละ 8-10)
7
รวม
179

ร้อยละ
12.29
2.79
81.01
3.91
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 รองลงมาคือส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพในกลุ่ม
ปานกลาง จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 ส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลุ่มน้อยจานวน
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32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 และส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลุ่มสูง จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.47 ดังแสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงกลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนฯ
จานวน (คน)
1. ไม่ส่งเงินสมทบกองทุนฯ (0)
78
2. น้อย (ร้อยละ 1-3)
32
3. ปานกลาง (ร้อยละ 4-7)
61
4. สูง (ร้อยละ 8-10)
8
รวม
179

ร้อยละ
43.58
17.88
34.08
4.47
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้รับ
อุบัติเหตุจากการทางาน จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 และได้รับอุบัติเหตุจากการทางาน
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ดังแสดงในตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 แสดงการได้รับอุบัติเหตุจากการทางานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
การได้รับอุบัติเหตุจากการ
จานวน (คน)
ทางานภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา
1. ใช่
3
2. ไม่ใช่
176
รวม
179

ร้อยละ
1.68
98.32
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทางานโดยเฉลี่ย
ต่อวันตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 รองลงมาคือใช้เวลาในการทางาน
โดยเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน 9 ชั่วโมง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 และใช้เวลาในการทางานโดย
เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ดังแสดงในตารางที่ 4.20
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวนชั่วโมงในการทางาน
จานวนชั่วโมงในการทางาน
จานวน (คน)
1. ใช้เวลาไม่เกิน 9 ชั่วโมง
2. ใช้เวลาตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง
3. ใช้เวลาตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง

รวม

ร้อยละ

37
3
139

20.67
1.68
77.65

179

100.00

จากผลการสารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการประเมินผลการทางาน
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73 รองลงมามี คะแนนประเมินผลการทางาน เท่ากับ 85 คะแนน
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06 คะแนนประเมินผลการทางาน เท่ากับ 80 คะแนน จานวน
15 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 8.36 คะแนนประเมินผลการทางาน เท่ากับ 89 คะแนน จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.26 คะแนนประเมินผลการทางาน เท่ากับ 90 คะแนน จานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.26 โดยผลคะแนนการประเมินการทางานในลาดับอื่น ๆ นั้น แสดงในตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 แสดงคะแนนประเมินผลการทางาน
คะแนนประเมินผลการทางาน
จานวน (คน)
1. ไม่ได้รับการประเมิน
21
2. 78
3
3. 79
4
4. 80
15
5. 81
11
6. 81.5
2
7. 82
11
8. 82.5
1
9. 83
9
10. 84
10
11. 85
18
12. 85.5
1
13. 86
5
14. 87
10

ร้อยละ
11.73
1.68
2.23
8.38
6.15
1.12
6.15
0.56
5.03
5.59
10.06
0.56
2.79
5.59
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ตารางที่ 4.21 แสดงคะแนนประเมินผลการทางาน (ต่อ)
คะแนนประเมินผลการทางาน
จานวน (คน)
15. 87.5
1
16. 88
5
17. 88.5
2
18. 89
13
19. 89.5
4
20. 90
13
21. 91
9
22. 91.5
3
23. 92
4
24. 92.5
1
25. 93
3
รวม
179

ร้อยละ
0.56
2.79
1.12
7.26
2.23
7.26
5.03
1.68
2.23
0.56
1.68
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
มาทางานประมาณ 16-30 นาที จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางมาทางานประมาณ 1-15 นาที จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44 ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางมาทางานมากกว่า 60 นาที จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
มาทางานประมาณ 31-45 นาที จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 6.70 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมา
ทางานประมาณ 41-60 นาที จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ดังแสดงในตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 แสดงระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน
ระยะเวลาในการเดินทาง
มาทางาน
1. 1-15 นาที
2. 16-30 นาที
3. 31-45 นาที
4. 46-60 นาที

จานวน (คน)

ร้อยละ

33
105
12
4

18.44
58.66
6.70
2.23
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ตารางที่ 4.22 แสดงระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน (ต่อ)
ระยะเวลาในการเดินทาง
มาทางาน
5. มากกว่า 60 นาที
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

25
179

13.97
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ลาป่วยจานวน 130 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.63 ลาป่ ว ย 1-2 วั น จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.79 ลาป่ ว ย 3-4 วัน
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ลาป่วย 5-6 วัน จานวน 3 คน คิดเป็น 1.68 ลาป่วย 7-8 วัน
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ1.68 และลาป่วย 9-10 วัน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ดังแสดง
ในตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนวันในการลาป่วย
จานวนวันในการลาป่วย
จานวน (คน)
1. ไม่ลาป่วย
130
2. ลาป่วย 1-2 วัน
39
3. ลาป่วย 3-4 วัน
3
4. ลาป่วย 5-6 วัน
3
5. ลาป่วย 7-8 วัน
3
6. ลาป่วย 9-10 วัน
1
รวม
179

ร้อยละ
72.63
21.79
1.68
1.68
1.68
0.56
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ลากิจ จานวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.95 ลากิจ 1-2 วัน จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 และลากิจ 3-4 วัน จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ดังแสดงในตารางที่ 4.24
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ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนวันในการลากิจ
จานวนวันในการลากิจ
1. ไม่ลากิจ
2. ลากิจ 1-2 วัน
3. ลากิจ 3-4 วัน
รวม

จานวน (คน)
127
42
10
179

ร้อยละ
70.95
23.46
5.59
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลาพัก ผ่อน 5-6 วัน จานวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.28 ลาพักผ่อน 7-8 วัน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 ลาพักผ่อน
9-10 วัน จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 ไม่ลาพักผ่อน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06
ลาพักผ่อน 3-4 วัน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ลาพักผ่อน 1-2 วัน จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 ดังแสดงในตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนวันในการลาพักผ่อน
จานวนวันในการลาพักผ่อน
จานวน (คน)
1. ไม่ลาพักผ่อน
18
2. ลาพักผ่อน 1-2 วัน
12
3. ลาพักผ่อน 3-4 วัน
17
4. ลาพักผ่อน 5-6 วัน
56
5. ลาพักผ่อน 7-8 วัน
45
6. ลาพักผ่อน 9-10 วัน
31
รวม
179

ร้อยละ
10.06
6.70
9.50
31.28
25.14
17.32
100.00

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจในการทางาน
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทางาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า โดยรวมท่าน
พึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบัติอยู่ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน โดยรวมแล้วท่าน
พึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานที่ท่านปฏิบัติงานด้วย โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทนของ
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บริษัทอยู่ในระดับมาก และโดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อความก้าวหน้าที่บริษัทกาหนดให้อยู่ในระดับ
ปานกลางดังแสดงในตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 แสดงความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจในการทางาน
1. โดยรวมท่านพึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบัติอยู่
2. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา
ของท่าน
3. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานที่
ท่านปฏิบัติงานด้วย
4. โดยรวมแล้ ว ท่ า นพึ ง พอใจต่ อ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของบริษัท
5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อความก้าวหน้า
ที่บริษัทกาหนดให้
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)

S.D.

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.66
3.54

.56
.67

3.77

.54

มาก

3.50

.58

มาก

3.35

.64

ปานกลาง

3.56

.48

มาก

มาก

4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีความตั้งใจที่จะลาออก
จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 87.15 และผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 23 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
12.85 มีความตั้งใจลาออก ดังแสดงในตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 แสดงความตั้งใจลาออก
ความตั้งใจลาออก
1. ไม่มีความตั้งใจลาออก
2. มีความตั้งใจลาออก
รวม

จานวน (คน)
156
23
179

ร้อยละ
87.15
12.85
100.00

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจเมื่อ มีโอกาส
เปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือ บริษัทอื่นชวนหรือติดต่อไปทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.28 แสดงการตัดสินใจเมื่อมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทางาน
ความตั้งใจลาออก
1. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือ
องค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทางาน ท่านพร้อม
ที่จะไป หรือไม่
รวม

ค่าเฉลี่ย (x̅)

S.D.

2.74

.61

ระดับความคิดเห็น
ไม่แน่ใจ

2.74

.61

ไม่แน่ใจ

เมื่อพิจารณาความตั้งใจลาออกด้านอื่น ๆ ประกอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะ
ไม่ คิ ด ถึ ง การลาออกจากงานอยู่ บ่ อ ยครั้ ง จ านวน 156 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.15 และผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 23 คน มักจะคิดถึงการลาออกจากงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.85
จากข้อคาถามอีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยนงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 85.47 เลือกที่จะไม่เปลี่ยนสถานที่ทางาน ซึ่งแตกต่างกับผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 26 คน เลือกที่จะเปลี่ยนสถานที่ทางาน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.53 และจากข้อ
คาถามถ้าเป็ น ไปได้ท่านจะลาออกจากบริษั ทหรือ ไม่ ผู้ ตอบแบบสถามส่ ว นใหญ่จานวน 153 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.47 เลือกที่จะไม่ลาออกจากบริษัท ซึ่งแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 26
คน เลือกที่จะลาออกจากบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 14.53 ดังแสดงในตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.29 แสดงข้อมูลความตั้งใจลาออกในแต่ละข้อคาถาม
ข้อคาถาม
จานวน (คน)
1. ท่ า นมั ก จะคิ ด ถึ ง การลาออกจาก
งานอยู่บ่อยครั้ง
1.1 ใช่
23
1.2 ไม่ใช่
156
2. อี ก 1 ปี ข้ า งหน้ า ท่ า นอาจจะ
เปลี่ยนงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
2.1 ใช่
26
2.2 ไม่ใช่
153
3. ถ้ า เป็ น ไปได้ ท่ า นจะลาออกจาก
องค์กร
3.1 ใช่
26
3.2 ไม่ใช่
153

ร้อยละ

12.85
87.15

14.53
85.47

14.53
85.47
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4.5 การสร้างแบบจาลองในการทานายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจ
การสร้างแบบจาลองในการทานายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจนั้น ก่อนการนาข้อมูลไป
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม RStudio ผู้ วิ เ คราะห์ จ ะต้ อ งน าชุ ด ข้ อ มู ล เข้ า สู่ โ ปรแกรมก่ อ นพร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ และเปลี่ยนประเภทของตัวแปร หลังจากนั้นจะต้องแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน และส่วนที่เป็นชุดข้อมูลทดสอบ หลังจากที่ได้ชุดข้อมูลฝึกสอน
แล้ว จะต้องนาชุดข้อมูลนี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนามาสร้างเป็นแบบจาลอง ซึ่งการคัดเลือกตัวแปร
ที่เหมาะสมและมีความสั มพัน ธ์ กับการตัดสิ นใจต่ อความตั้ง ใจลาออกและคงอยู่ข องพนั กงานนั้ น
โปรแกรมใช้วิธีการคานวณหาค่า Gini Index ซึ่งจะคานวณให้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้แบบจาลองแล้ว
จะต้องคานวณหาค่า CP (Complexity Parameter) ที่เหมาะสมไปใช้ในการปรับแบบจาลอง เมื่อได้
แบบจาลองที่เหมาะสมแล้วจึ งนาชุดข้อมูล ทดสอบมาใช้ทดสอบแบบจาลองที่ส ร้างขึ้น และวัดค่า
Accuracy ของแบบจาลองที่สร้างขึ้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่ผู้วิจัยกล่าวไปมีวิธีการดังนี้
4.5.1 การนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม RStudio
การนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม RStudio ผู้ใช้งานต้องใช้ฟังก์ชัน read.csv() พร้อมกับระบุที่เก็บ
ข้อมูล ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงการนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
เมื่อนาข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป จะต้องดาเนินการตรวจสอบประเภท
ของตัวแปร และจัดการกลับ Missing Value หรือ Outlier (ถ้ามี)
4.5.2 การตรวจสอบและเปลี่ยนประเภทของตัวแปร
การตรวจสอบประเภทของตัวแปร โปรแกรม RStudio จะใช้ฟังก์ชัน str() เพื่อดูโครงสร้าง
และประเภทของตัวแปร โดยแสดงได้ดังภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและประเภทของตัวแปร
จากภาพที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลมีจานวน 179 Observations และมีทั้งหมด 26 ตัวแปร
เนื่ องจากข้อมูล สถานะการสมรส (M.Staus) ตัว แปรระดับการศึกษา (Edu) และตัว แปรประเภท
พนั ก งาน (Type) เป็ น กลุ่ ม ของข้ อ มู ล แต่ โ ปรแกรมแสดงเป็ น ตั ว แปรประเภท int ดั ง นั้ น จะต้ อ ง
ด าเนิ น การเปลี่ ย นประเภทของตั ว แปรจาก int เป็ น factor ส่ ว นตั ว แปรจ านวนบุ ต ร (Kid)
ต้องดาเนิ น การเปลี่ ย นประเภทของตัว แปรจาก int เป็น numeric ซึ่งฟังก์ชันที่ ใช้ ในการเปลี่ ย น
ประเภทตัวแปรเป็นกลุ่มข้อมูล (factor) จะใช้คาสั่ง as.factor() ส่วนการเปลี่ยนประเภทตัวแปรเป็น
ตัวเลขจะใช้คาสั่ง as.numeric() ดังแสดงในภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนประเภทของตัวแปร
4.5.3 การแบ่งชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างและทดสอบแบบจาลอง
หลั งจากการเปลี่ ย นประเภทของตัว แปรเรีย บร้ อยแล้ ว จะต้องดาเนินการแบ่ งชุด ข้ อ มู ล
ออกเป็น 2 ชุด กล่าวคือ ชุดข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ โดยที่ชุดข้อมูลฝึกสอนจะเป็นชุด
ข้อมูลที่ใช้ในการสอนเพื่อให้โปรแกรมนามาสร้างแบบจาลอง และชุดข้อมูลทดสอบจะเป็นชุดข้อมูลที่
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ใช้ทดสอบความสามารถในการทานายของแบบจาลองที่สร้างขึ้น ซึ่งการแบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ส่วนต้อง
ใช้ฟังก์ชัน sample() เพื่อสุ่มข้อมูลจากชุดข้อมูลทั้งหมด ร่วมกันกับฟังก์ชัน nrow() ซึ่งโดยปกติแล้ว
การแบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล จะแบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ ก สอนเป็ น ร้อ ยละ 70 และชุ ด ข้ อ มู ล ทดสอบเป็ น ร้ อ ยละ 30
การแบ่งชุดข้อมูลแสดงได้ดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ
เมื่อได้ข้อมูลครบทั้ง 2 ชุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างและปรับแต่งแบบจาลองให้มี
ความเหมาะสม โดยการนาค่า CP ไปใช้ในการปรับแต่งแบบจาลอง
4.5.4 การสร้างและปรับแต่งแบบจาลอง
การสร้ า งแบบจ าลองด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม ต้น ไม้ ตั ดสิ นใจในโปรแกรม RStudio จะใช้ ฟั ง ก์ชัน
rpart() ซึ่งการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องดาเนินการติดตั้งในโปรแกรม RStudio ก่อน และในการใช้งาน
จะต้องใช้ฟังก์ชัน library() เพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วจึงดาเนินการสร้างแบบจาลอง
ซึ่งขั้น ตอนการสร้ างแบบจ าลองนี้ ฟัง ก์ชัน rpart() จะคานวณค่า Gini Index ให้ โ ดยอัติโ นมัติ เ พื่ อ
คัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสม ซึ่งการเรียกใช้งานฟังก์ชันและดาเนินการสร้างแบบจาลอง แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แสดงฟังก์ชันในการสร้างแบบจาลองด้วยอัลกอริทึ่มต้นไม้ตัดสินใจ
หลั งจากที่ได้แบบจ าลองแล้ ว จะต้องตรวจสอบค่า CP เพื่อดูว่าควรใช้ค่าใดในการนาไป
ปรับแต่งแบบจาลองให้มีความเหมาะสมโดยใช้คาสั่ง dt_model$cptable เพื่อเรียกดูค่า CP ทั้งหมด
ซึ่งค่า CP ที่ได้แสดงได้ดังภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.6 แสดงการหาค่า CP
จากภาพจะเห็ น ได้ ว่า มี ค่ า CP ทั้ ง หมด 3 ค่ า ซึ่ ง การเลื อ กใช้ งานจะต้ อ งดูที่ ค่ า xerror ที่
เหมาะสมไม่ต่าเกินไปและไม่สูงเกินไป ซึ่งในกรณีนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค่า CP = 0.01000000 ซึ่งเมื่อได้ค่า
CP ที่เหมาะสมแล้วในการปรับแต่งแบบจาลองจะต้องใช้ฟังก์ชัน prune() ในการปรับแต่งแบบจาลอง
ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 แสดงฟังก์ชันในการปรับแต่งแบบจาลองด้วยค่า CP
เมื่ อ ปรั บ แต่ ง แบบจ าลองเรี ย บร้ อ ยแล้ ว การเรี ย กดู แ บบจ าลองที่ ส ร้ า งขึ้ น จะใช้ ฟั ง ก์ ชั น
rpart.plot() ซึ่งก่อนการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องดาเนินการใช้ฟังก์ชัน library() เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน
rpart.plot ก่อน ดังแสดงในภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.8 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน rpart.plot()
เมื่อเรียกใช้งานฟังก์ชัน rpart.plot() แล้ว การเรียกดูแบบจองลองก็สามารถทาได้โดยใช้
ฟังก์ชัน rpart.plot() โดยแบบจาลองจะแสดงอยู่ที่หน้าต่างด้านขวาในแท็บ plot ซึ่งแบบจาลองจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
บิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง แสดงได้ดังภาพที่ 4.9
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พนักงานทีม่ ีความตั้งใจ
ลาออกตามกฎข้อที่ 1

พนักงานทีม่ ีความตั้งใจ
ลาออกตามกฎข้อที่ 2

พนักงานทีม่ ีความตั้งใจ
คงอยู่ตามกฎข้อที่ 3

พนักงานทีม่ ีความตั้งใจ
คงอยู่ตามกฎข้อที่ 4

4.5.5 การทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจาลอง
การทดสอบและหาค่า Accuracy จากแบบจาลองที่สร้างขึ้นจะต้องนาชุดข้อมูลทดสอบมาใช้
แล้ ว ค านว ณหาค่ า Accuracy จาก Confusion Matrix โ ดยฟั ง ก์ ชั น table() และ ฟั ง ก์ ชั น
confusionMatrix() ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 แสดงการทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจาลอง
จากการทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจาลองพบว่าแบบจาลองมี ค่า Accuracy
เท่ากับร้อยละ 90.74 ที่ช่วงของความเชื่อมั่น (Confidence Interval) เท่ากับร้อยละ 95
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4.6 กฎของความสัมพันธ์จากแบบจาลองในแต่ละโหนดตัดสินใจ
จากแบบจ าลองความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานด้ว ยอัล กอริทึม ต้นไม้ตัดสิ น ใจ
จะเห็นได้ว่าแบบจาลองคัดเลือกตัวแปรคะแนนประเมินผลการทางานมาใช้เป็นโหนดราก แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อเปรียบเทียบค่า Gini Index ของทุกตัวแปรแล้ว ค่า Gini Index ของตัวแปรคะแนนประเมินผล
การท างานมี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด จึ ง ถู ก น ามาใช้ เป็ น โหนดรากของแบบจ าลอง ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนน
ประเมินผลการทางานของพนักงานกลุ่มที่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และแบบจึงลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ ดังนั้น โหนดนี้จึง
กลายเป็นโหนดตัดสินใจ
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะพนั ก งานที่ มี ค ะแนนประเมิ น ผลการท างานน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 91
ประกอบด้วยพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่รวมกัน และแบบจาลองยังคงสามารถแตกกิ่ง
ก้านต่อไปได้ ดังนั้นแบบจาลองจึงต้องดาเนินการแยกกลุ่มพนักงานที่มี ความตั้งใจลาออกและคงอยู่
ออกจากกัน ซึ่งแบบจาลองคัดเลือกตัวแปรความหลากหลายของงานมาใช้ในการพิจารณาแยกกลุ่ม
พนักงานที่มีความตั้งใจที่ต่างกันออกจากกัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบค่า Gini Index ของทุก
ตัวแปรแล้ว ค่า Gini Index ของตัวแปรความหลากหลายของงานมีค่าน้ อยที่สุด จึงถูกนามาใช้ในการ
พิจ ารณาพนั กงานที่มีความตั้งใจแตกต่างกัน ออกจากกัน โดยพนักงานที่มีความคิดเห็ นต่อ ความ
หลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลางหรือมากนั้น แบบจาลองนาเสนอเป็นกลุ่มของพนักงานที่มี
ความตั้งใจคงอยู่ และแบบจาลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ ดังนั้นโหนดนี้จึงถูกกาหนดให้เป็น
โหนดตัดสินใจ
กรณีที่พนักงานมีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความคิดเห็นต่อ
ความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุดนั้น ยังมีพนักงานที่มีความ
ตั้งใจลาออกและคงอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเดียว และแบบจาลองสามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ แบบจาลอง
จึ งต้องดาเนิ น การแยกพนั กงานที่มีความตั้งใจแตกต่างกันออกจากกัน จากแบบจาลองจะเห็นว่า
ตัว แปรความอิส ระในการทางานถู กนามาใช้เป็น ตัว แบ่ ง กลุ่ ม พนั กงานที่ มี ความตั้ง ใจแตกต่ า งกั น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรความอิสระในการทางานนั้นมีค่า Gini Index น้อยกว่าตัวแปรอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาพนั กงานที่มีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความ
คิดเห็นต่อความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด ประกอบกับมีความ
คิดเห็นต่อความอิสระในการทางานอยู่ในระดับปานกลางหรือมากพบว่า แบบจาลองนาเสนอเป็นกลุ่ม
พนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และแบบจาลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ โหนดนี้จึงกลายเป็น
โหนดตัดสินใจ
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ในทางกลับกัน พนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความ
คิดเห็นต่อความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด ประกอบกับมีความ
คิดเห็นต่อความอิสระในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พบว่าแบบจาลอง
นาเสนอเป็นกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ และแบบจาลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้
ดังนั้นโหนดนี้จึงกลายเป็นโหนดตัดสินใจ
จากคาอธิบายและแบบจาลองที่ถูกสร้างขึ้นสามารถสรุปเป็นกฎของความสัมพันธ์เพื่อใช้ใน
การพิจารณาข้อมูลการของพนักงานในแต่ละโหนดตัดสินใจทั้งหมด 4 โหนด ได้ดังนี้
กฎข้อที่ 1 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกเมื่อคะแนนประเมินผลการ
ทางานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1)
กฎข้อที่ 2 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91
และมีความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พร้อมกับมีความอิสระ
ในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง หรือมาก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2)
กฎข้อที่ 3 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91
มีความหลากหลายของงานและมีอิสระในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด
(พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3)
กฎข้อที่ 4 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการทางานน้อยกว่าร้อยละ 91
และมีความหลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อ
ที่ 4)
การแบ่ งกลุ่ มของพนั กงานในแต่ล ะโหนดตัดสินใจนั้น ผู้ วิจัยเลือกใช้อัลกอริทึม kmodes
ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข โดยขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มนั้นจะต้อง
ดาเนินการสร้างชุดข้อมูลที่ตรงกับโหนดตัดสินใจของแบบจาลองที่ได้ หลังจากนั้นกาหนดค่า k ซึ่งใน
ที่นี้ผู้วิจัยกาหนดค่า k เท่ากับ 2 เนื่องจากมีพนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และพนักงานที่มีความตั้งใจ
คงอยู่ เมื่อกาหนดค่า k แล้ว โปรแกรมจะดาเนินการแบ่งกลุ่มให้ ซึ่งผลในการแบ่งกลุ่มเป็นดังนี้
4.6.1 พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1
จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจานวน 20 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจานวน
14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 และพนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจคงอยู่ จ านวน 6 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30
และเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 เป็นพนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
ลาออกจ านวน 11 คน และพนั กงานกลุ่ ม 2 เป็นพนักงานกลุ่ มที่มีความตั้งใจคงอยู่จานวน 9 คน
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะต่างกันคือ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
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กลยุทธ์ ชั่วโมงในการทางาน ระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน จานวนวันในการลาพักผ่อน อายุงาน
รายได้ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยในด้านอื่น ๆ ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1
4.6.2 พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2
จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจานวน 12 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33
และเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
คงอยู่ และพนักงานกลุ่ม 2 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก ซึ่งมีจานวน 7 คน และ 5 คน
ตามล าดั บ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ทั้ ง 2 กลุ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น คื อ ปั จ จัย ด้ า นรางวั ล และ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การปรับอัตราเงินเดือน การได้รับ
อุบัติเหตุจากการทางาน ระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน การลาป่วย ประเภทพนักงาน ซึ่งปัจจัย
ในด้านอื่น ๆ ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.12

91

ภาพที่ 4.12 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2
4.6.3 พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยูต่ ามกฎข้อที่ 3
จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจานวน 62 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16
และเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
ลาออก จานวน 30 คน และพนักงานกลุ่ม 2 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ จานวน 32 คน
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะต่างกันคือ ความพึงพอใจในงาน จานวนวันลากิจ
อายุ สถานภาพสมรม จานวนบุตร ระดับการศึกษา และอายุงาน แต่ปัจจัยในด้านอื่น ๆ ทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.13
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ภาพที่ 4.13 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3
4.6.4 พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยูต่ ามกฎข้อที่ 4
จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจานวน 85 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82
ซึ่งเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคง
อยู่ จ านวน 54 คน และพนั กงานกลุ่ ม 2 คือ พนักงานกลุ่ มที่มีความตั้งใจลาออก จานวน 31 คน
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะคล้ายกันคือ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการทางาน การปรับอัตราเงินเดือน การเลือกทางานนอกเวลา การได้รับอุบัติเหตุใน
การทางาน จานวนชั่วโมงในการทางาน ระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน การลาป่วย การลากิจ
สถานภาพสมรส จ านวนบุ ตร ประเภทพนักงาน โดยที่ ปัจจัยในด้านอื่น ๆ นั้น ทั้ง 2 กลุ่ มมีความ
แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4

4.7 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบจาลองการทานายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง พบข้อสรุปดังนี้
1) คะแนนประเมินผลการทางาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 พนักงานจะมีความตั้งใจ
ลาออก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1)
2) คะแนนประเมินผลการทางาน น้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความหลากหลายของงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พร้อมกับมีความอิสระในการทางานอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก พนักงานจะมีความตั้งใจลาออก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2)
3) คะแนนประเมินผลการทางาน น้อยกว่าร้อยละ 91 ความหลากหลายของงานและความ
อิสระในการทางานอยู่ในระดับ น้ อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุ ด พนักงานจะมีความตั้งใจคงอยู่
(พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3)
4) คะแนนประเมินผลการทางาน น้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความหลากหลายของงานอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก พนักงานจะมีความตั้งใจคงอยู่ (พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4)
เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจผู้วิจัยจึงขอใช้ภาพในการสรุปความตั้งใจลาออกและคงอยู่
ของพนักงาน ดังภาพที่ 4.15
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ภาพที่ 4.15 แสดงการแยกกลุ่มพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่ตามกฏการตัดสินใจ
จากการนาข้อมูลของพนักงานในแต่ละกลุ่มมาพิจารณา พบข้อสรุปดังนี้
1) พนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจลาออกตามกฎข้ อ ที่ 1 ผลการจั ด แบ่ ง กลุ่ ม พนั ก งานออกเป็ น
พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะต่างกัน
คือ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ ชั่วโมงในการทางาน ระยะเวลาในการเดินทางมา
ทางาน จานวนวันในการลาพักผ่อน อายุงาน รายได้ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยในด้านอื่น ๆ ของทั้ง 2 กลุ่มมี
ความเหมือนกัน
2) พนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจลาออกตามกฎข้ อ ที่ 2 ผลการจั ดแบ่ ง กลุ่ ม พนั ก งานออกเป็ น
พนั กงานกลุ่ มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่ มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ ม มีลั กษณะ
คล้ายกันคือ ปัจจัยด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
การปรั บ อัตราเงิน เดื อน การได้รั บอุบั ติเหตุจากการท างาน ระยะเวลาในการเดิน ทางมาท างาน
การลาป่วย ประเภทพนักงาน ซึ่งปัจจัยในด้านอื่น ๆ ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน
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3) พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็นพนักงาน
กลุ่ ม ที่ มี ค วามตั้ ง ใจลาออก และกลุ่ ม ที่ มี ค วามตั้ ง ใจคงอยู่ มี ปั จ จั ย ที่ ทั้ ง 2 กลุ่ ม มี ลั ก ษณะต่ า งกั น
คือ ความพึงพอใจในการทางาน จานวนวันลากิจ อายุ สถานภาพสมรม จานวนบุตร ระดับการศึกษา
และอายุงาน แต่ปัจจัยในด้านอื่น ๆ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเหมือนกัน
4) พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็นพนักงาน
กลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะคล้ายกันคือ
ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน ความพึ ง พอใจในการท างาน การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อน
การเลือกทางานนอกเวลา การได้รับอุบัติเหตุในการทางาน จานวนชั่วโมงในการทางาน ระยะเวลาใน
การเดิ น ทางมาท างาน การลาป่ ว ย การลากิ จ สถานภาพสมรส จ านวนบุ ต ร ประเภทพนั ก งาน
โดยที่ปัจจัยในด้านอื่น ๆ นั้นทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา
บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้เมื่อแจกแจงความถี่ โดยหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายคุณลักษะทางประชาการของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลความตั้งใจ
ลาออก ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และการใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยการใช้อัลกอริทึม
Decision Tree มาใช้ในการสร้างแบบจาลอง โดยในบทนี้ได้กล่าวรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
5.2 สรุปตามวัตถุประสงค์
5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.4 ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.5 บทสรุปกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.6 ข้อจากัดการวิจัย
5.7 การวิจัยในอนาคต

5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุประมาณ 31-40 ปี สถานภาพ
แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และยังไม่มีบุตร จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เป็นพนักงานรายเดือนและมีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท
2. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมในการทางานทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้ว ย ความขัดแย้งใน
บทบาท ความหลากหลายของงาน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วม
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ปฏิบัติงาน และความอิสระในการทางาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นด้าน
ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ง านมี ค ะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( x̅ = 3.74) รองลงมาได้ แ ก่
ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัว เงิน (x̅ = 3.35) ด้านความหลากหลายของงาน (x̅ = 2.94)
ด้านความอิสระในการทางาน (x̅ = 2.49) และด้านความขัดแย้งในบทบาท (x̅ = 1.81) ตามลาดับ
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมในการทางาน ผลปรากฎดังนี้
1) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า พนั ก งานในองค์ ก รแห่ ง นี้ ใ ห้
ความสาคัญของการทางานเป็นทีม (x̅ = 4.04) เพื่อให้การทางานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
อีกทั้งพนักงานในองค์กรยังมีความสัมพันธ์กันฉันท์พี่น้อง (x̅ = 3.91) จึงทาให้เมื่อเวลาเกิดปัญหาใน
การทางาน ทุกคนยินดีที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันก็สามารถ
สื่ อ สารพู ด คุ ย กั น กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานได้ ( x̅ = 3.75) ความไม่ เ ข้ า ใจระหว่า งกั นก็ จ ะถู ก คลี่ คลายลง
จึงส่งผลให้พนักงานในบริษัทแห่งนี้ มีความพึงพอใจในการทางานทั้งกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.64) นอกจากนี้ พนักงานยังมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทางาน
ระหว่างกันด้วย (x̅ = 3.36) ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม
ในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อคาถาม กล่าวคือ ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
บริษัท (x̅ = 3.39) ความยุติธรรมต่อระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท (x̅ = 3.37) การปรับขึ้น
เงินค่าจ้างประจาปีด้วยความเหมาะสม (x̅ = 3.37) ความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ (x̅ = 3.35)
ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ คุ้ ม ค่ า กั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการท างาน ( x̅ = 3.33) และบริ ษั ท ได้
จัดเตรียมรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม (x̅ = 3.31) ดังนั้น องค์กรจึงควรหาวิธี
ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น เพราะเมื่อความพึงพอใจลดลงอาจ
ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้
3) ด้านความหลากหลายของงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในด้านนี้
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อคาถาม กล่า วคือ งานที่ต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
ทักษะที่หลากหลาย (x̅ = 3.10) งานที่ต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการทางานที่หลากหลาย (x̅ = 2.92)
งานที่ต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้ทางานที่มีความแตกต่างกัน (x̅ = 2.90) และงานที่ต้องปฏิบัตินั้น
เปิดโอกาสให้ได้ทางานที่หลากหลาย (x̅ = 2.84) การได้ทางานที่มีความหลากหลายทั้งทางความรู้
ความสามารถ หรือทักษะ จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้ น แต่สิ่งที่
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องค์ ก รจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ด้ ว ยคื อ หากพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายงานเหล่ า นั้ น ขาดความรู้
ความสามารถ หรือทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน ก็จะทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง
ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ทักษะที่จาเป็นต่อการ
ทางานก็จะมีส่วนใช่ให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
4) ด้านความอิสระในการทางาน พบว่า พนักงานสามารถแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.20) การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลาดับในการทางานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(x̅ = 2.69) การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.40) การวางแผนการทางาน
ด้วยตนเอง (x̅ = 2.12) และงานที่ทาเปิดโอกาสให้ท่านสามารถทางานได้อย่างอิสระ (x̅ = 2.02)
ดังนั้น การเสริมสร้างความอิสระในการทางานของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับจึงควรสร้าง
ความเข้าใจถึงอานาจ หน้ าที่ที่พนั กงานมี อยู่ ว่าสามารถแก้ ไขปัญหาที่เ กิด ได้ ในระดั บใด ปัญหา
อะไรบ้างที่พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจและแก้ไข นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรมีการพูดคุย หรือ
ตกลงร่ ว มกัน กับ พนั กงานว่าสามารถจัดลาดับการทางานว่าควรทางานใดก่อน-หลัง หรือกาหนด
แนวทางในการทางาน วิธีการทางาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้การทางานสาเร็จลุลวงบน
ขอบเขตที่พนักงานมีอยู่
5) ด้านความขัดแย้งในบทบาท พบว่า พนักงานต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการทางานแบบ
เดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.68) การได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้รับกาลังคนเพื่อให้
งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.08) การได้รับคาสั่งหรือมอบหมายงานที่แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจาก
คนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า (x̅ = 1.85) การปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงานแต่บางคนไม่ยอมรับ
( x̅ = 1.53) การได้ รั บ มอบหมายงานโดยไม่ ไ ด้ รั บ ทรั พ ยากรหรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการท างานนั้ น ๆ
(x̅ = 1.49) และบางครั้งต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
(x̅ = 1.23) แสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรแห่งนี้มีความขัดแย้งในบทบาทค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็น
สิ่งที่องค์กรทาได้ดี เพราะเมื่อไรก็ตามที่พนักงานเริ่มมีความรู้สึกขัดแย้งในบทบาทมากขึ้น ก็จะส่งผล
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานลดลง และมีความตั้งใจลาออกเพิ่มมากขึ้น
3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางมาทางานประมาณ 16-30 นาที และมักจะใช้
เวลาทางานตั้งแต่ 10-11 ชั่ว โมงต่อวัน ซึ่งไม่ส ามารถเลื อกทางานนอกเวลาได้ ทั้งนี้ งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่ได้เป็นงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร อีกทั้งยังไม่ได้รับการประเมินผลการ
ทางาน และไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการทางานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ไม่เคยลากิจ หรือลาป่วย แต่มีวันลาพักผ่อน 5-6 วัน/ปี ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนอยู่ในระดับ
ปานกลาง และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4. ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการทางาน
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีร ะดับ
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานที่ท่านปฏิบัติ งานด้วย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 3.77)
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ (x̅ = 3.66) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (x̅ = 3.54)
ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทน (x̅ = 3.50) ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจต่อความก้าวหน้าที่องค์กรกาหนดให้อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35) จากระดับความคิดเห็น
ในแต่ละด้านทาให้ทราบว่า ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชานั้น มี
ความสอดคล้องกับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์ของผู้ มีส่ว นร่วม
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความขัดแย้งในบทบาท และความหลากหลายของงาน แม้ว่า
ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก (3.50 และ 3.35) ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากด้ าน
รางวัล และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว เงิน แต่สิ่ งที่องค์กรควรจะต้องให้ ความส าคัญและเสริมสร้างให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้ น คือการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานใน
องค์กร
5. ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจลาออก
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความตั้งใจลาออก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน และเมื่อพิจารณาจากข้อคาถามเรื่องความตั้งใจลาออก ข้ออื่น ๆ
เพิ่มเติม ทาให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะไม่คิดถึงการลาออก และอีก 1 ปี ข้างหน้าก็จะยังคง
อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป และถ้าเป็นไปได้ก็จะยังคงอยู่ปฏิบัติงานที่องค์กรนี้ต่อไป แต่อย่างไรก็
ตาม ในกรณีที่ถ้ามีองค์กรอื่นชวนหรือติดต่อไปทางานก็ยังมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้น
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5.2 สรุปตามวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและการคงอยู่ของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและการคงอยู่ของพนักงาน
ประกอบด้วย คะแนนประเมินผลการทางาน ความหลากหลายของงาน และความอิสระในการทางาน
ซึ่งคะแนนประเมินผลการทางานเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานทุกกลุ่มมากที่สุด แบบจาลอง
จึงนาข้อมูลนี้มาสร้ างเป็นโหนดราก ข้อมูลด้านความหลากหลายของงาน และความอิสระในการ
ทางานมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรองลงมา ตามลาดับ จึงถูกนามาสร้างเป็นโหนดใบถัดจากข้อมูลคะแนน
ประเมินผลการทางาน
2. วัตถุประสงค์ที่ 2 สร้างแบบจาลองในการทานายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน
ผลการศึกษาพบว่ า แบบจ าลองที่ ส ร้ างขึ้ นสามารถทานายความตั้ง ใจลาออกและการคงอยู่ ข อง
พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า Accuracy ของแบบจาลองเท่ากับร้อยละ 90.74 ที่ระดับ
ช่วงของความเชื่อมั่นร้อยละ 95

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
5.3.1 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1
พนักงานกลุ่มนี้มีคะแนนผลการประเมินการทางานที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 แสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทางานอยู่ในระดับที่สูงขององค์กร แต่มีความตั้งใจลาออก เพราะงาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ท้าทาย หรือไม่ได้ทางานด้านกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งทาให้พนักงานกลุ่มนี้เกิด
ความรู้สึกว่างานของตนเองนั้นขาดความท้าทาย น่าเบื่อหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Half (Half,
2018) ที่พบว่าหนึ่งในสาเหตุการลาออกของพนักงานคือ รู้ สึกเบื่องานที่ทา งานที่ทาไม่ท้าทาย อยาก
ออกไปหาความท้าทายใหม่ ๆ ดังนั้นหากนาทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, 1966) มา
อธิบาย จะทาให้ทราบว่า ลักษณะของงานที่มีความท้าทายจะช่วยจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน แต่ถ้างานนั้นขาดความท้าทายไป ก็จะทาให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน
และมีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรไป ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ Comfort Zone ในการ
ลาออกจากงานเพื่อค้นหางานใหม่ เนื่องมาจากพนักงานมีความรู้สึกต้องการที่จะลาออกจากงาน แต่ก็
มีความกังวลใจว่าหากลาออกจากงานแล้ว รายได้ที่ได้รับอาจลดลงจากเดิม พบเจอกับสภาพแวดล้อม
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ในการทางานที่แย่ลง หรือแม้กระทั้งไม่สามารถหางานใหม่ได้ จึงทาให้พนักงานไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
ลาออกจากงาน เป็ นต้น (People HR Solutions, 2019) และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างขององค์กร
ยังพบว่า ผู้บริหารระดับฝ่ายส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น โอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์
หรือการได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายจึงค่อนข้างมีจากัด
พนักงานกลุ่มนี้มีอายุงาน 6-9 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรมาเป็น
เวลานานพอสมควร แต่ก็ยั งมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Maden
(Maden, 2014) ที่พบว่าพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานในองค์กรมานาน ก็ยังมีความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานสูงด้วยเช่นเดียวกัน แตกต่างจากงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าพนักงานที่มีอายุงานมาก ๆ จะไม่มี
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (Karatepe et al., 2006; Nadiri & Tanova, 2010; Ulndag et al.,
2011) ซึ่งหากเปรี ย บเทีย บกั บ วัฒ นธรรมและความเชื่ อในการท างานของชาวญี่ปุ่ นมั ก จะพบว่ า
พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนั้น มักไม่มีความคิดในการลาออกจาก
งานเนื่องจากว่ามีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่สูงมาก (SoraNews24, 2013)
เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาทางานต่อวันพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ใช้ระยะเวลาทางาน
ต่ อ วั น โดยเฉลี่ ย เท่ า กั บ 10-11 ชั่ ว โมง จากการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมการท างานของชาวญี่ ปุ่นพบว่า
หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้เกิดวัฒนธรรมความพยายามขึ้น เพื่อฟื้นฟู
ประเทศหลังการพ่ายแพ้ในสงคราม จึงทาให้ชาวญี่ปุ่น ต้องทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งที่ทา เพื่อประเทศชาติ
เพื่อองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ (Yuji, 2019) และเนื่องมาจาก
องค์กรนี้มีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น ดังนั้น วัฒนธรรมการทางานของชาวญี่ปุ่นจึงมี
อิทธิพลต่อการทางานกับพนักงานในองค์กร กล่าวคือ ถึงแม้พนักงานอยากกลับบ้านเมื่อทางานเสร็จ
และถึงเวลาเลิกงานแล้ว ก็ยังไม่สามารถกลับได้เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชายังไม่กลับ นอกจากนี้การ
ทางานเป็นเวลา 10-11 ชั่วโมงต่อวันนั้น มากกว่าที่กฎหมายแรงงานประเทศไทยกาหนดอยู่ 2-3
ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsu และคณะ (Hsu et al., 2019) ที่พบว่าการใช้เวลาทางานที่
ยาวนานกว่าปกตินั้นมีความสัมพันธ์กับความสมดุลในชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น การใช้
ระยะเวลาในการทางานที่ยาวนานจึงเป็นการสร้างความไม่สมดุลในชีวิตและการทางานขึ้น อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาข้อมูลด้านสถานภาพสมรสของพนักงานกลุ่มนี้ประกอบ พบว่า พนักงานกลุ่มนี้ แต่งงานและ
อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ทาให้เห็นได้ว่าระยะเวลาในการทางานที่ยาวนานมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของ
พนั กงาน ซึ่ง ความไม่ส มดุล ในชีวิตการทางานและชีวิตส่ว นตัว ส่ งผลให้ เกิดความตั้งใจลาออกขึ้น
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Jnaneswar (Jnaneswar, 2016) ที่พบว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างความสมดุลในชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว และความตั้งใจลาออก
นอกจากต้องใช้ระยะเวลาในการทางานสูงสุดถึง 11 ชั่วโมง/วัน และพนักงานยังมีสถานภาพ
สมรสแล้ว หากพิจารณาข้อมูลด้านวันลาพักผ่อนของพนักงานกลุ่มนี้ประกอบพบว่า มีวันลาพักผ่อน
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7-8 วัน/ปี แต่ไม่มีวันลาป่วยและวันลากิจเลย สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทางานของบริษัทญี่ปุ่น
ด้านการใช้วันลาประเภทต่าง ๆ เนื่องมาจากว่าต้องการเก็บวันลาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และการลานั้น
แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อย อีกทั้งเมื่อลาแล้วยังมีความรู้สึกผิดต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์กร (Gatayama, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจของบริษัท Expedia ที่พบว่าคนไทย
ใช้วันลาพักผ่อนน้ อยติดอัน ดับ ที่ 7 ของโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องยกเลิ กวันลาเนื่องมาจากติด งาน
(Expedia, 2018) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ De Bloom และคณะ (De Bloom et al., 2010)
พบว่า จานวนวันในการลาพักผ่อนที่สูงนั้น มีความสั มพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญกับความตั้งใจลาออกที่
ลดลง ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของผู้วิจัย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นที่พบว่า การใช้วันลาพักผ่อน
ที่ยาวนานนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกเลย (Laski, 2002)
การใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปทางานของพนักงานกลุ่มนี้อยู่ที่ 16-30 นาที แต่พนักงานก็
ยังมีความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัยมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ Jachimowicz,
Lee, Staats, Menges, และ Gino (Jachimowicz et al., 2019) ที่พบว่า พนักงานที่ใช้เวลาในการ
เดิน ทางไปทางานในตอนเช้าเป็น ระยะเวลานาน ความตั้งใจลาออกจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมี
นักวิจัยที่พบว่าการใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปทางานนานขึ้น ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการ
เดินทางอีกด้วย (Amponsah-Tawiah et al., 2016; Demiral, 2018)
รายได้ที่ได้รับต่อเดือนของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท
มีความแตกต่างจากพนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ เพราะพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการ
ทางานสู ง และปฏิบั ติงานอยู่ ในองค์กรมา 6-9 ปี มีความรู้ความสามารถในงานที่ทา แต่ไม่ได้รับ
มอบหมายให้ทางานด้านกลยุทธ์ หรืองานที่มีความท้าทาย จึงมองว่าการเปลี่ยนงานใหม่เมื่อมีโอกาส
จะทาให้อัตราเงินเดือนที่ได้รับสูงขึ้น และยังมีโอกาสในการต่อรองค่าตอบแทนที่จะได้รับจากองค์กรที่
ไปสมัครงาน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Half (Half, 2018) ที่พบว่าหนึ่งในสาเหตุการลาออกของ
พนักงานคือ เพื่อเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้างให้กับตนเอง อย่างไรก็ตาม Xiong, Wang, และ Li (Xiong
et al., 2018) พบว่า ถึงแม้ว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงแล้วก็ตาม ความตั้งใจลาออกก็
จะไม่ลดลง หากเงินเดือนที่ได้รับนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
5.3.2 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2
พนักงานในกลุ่มนี้เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 31-40 ปี สถานภาพโสด มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพในระดับปานกลาง แต่พนักงานก็ยังมีความตั้งใจลาออก เนื่องมาจากว่าพนักงานในกลุ่มนี้ต้องการ
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ความมั่นคงในชีวิตและการทางาน ถึงแม้ว่าจะทางานอยู่กับองค์กรมาเป็นเวลานานและวัฒนธรรมใน
การทางานของบริษัทญี่ปุ่น ที่ให้ความสาคัญในเรื่องของความมั่นคงในการทางานสูงมากก็ตาม แต่เมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยด้านรายได้ที่ได้รับไม่มากนัก พนักงานจึงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงิน เพื่อ
นามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวณัชชา ม่วงพุ่ม (นางสาวณัช
ชา ม่วงพุ่ม, 2559) ที่อธิบายว่า พนักงานทุกเพศย่อมมีความต้องการความมั่นคงในชีวิตและการ
ทางาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความต้องการความก้าวหน้า และความมั่นคงมากกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแล้ว อีกทั้งการส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพแสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อนา
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom, 1964) มาใช้ในการอธิบาย จะเข้าใจได้ว่า มนุษย์ทุกคน
ย่อมมีความคาดหวังต่อการกระทาของตน ซึ่งการกระทานั้นจะต้องนาไปสู่ความคาดหวังที่ตนเอง
ต้องการ เช่น ความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตและการทางาน
พนั กงานกลุ่ มนี้ มีความอิส ระในการทางานสู ง แต่ก็ยังมีความตั้งใจลาออก ซึ่งขัดแย้ง กั บ
งานวิจัยของ Wu (Wu, 2012) ที่อธิบายว่ายิ่งมีความอิสระในการทางานอยู่ในระดับที่สูง ความตั้งใจ
ลาออกจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังมี นักวิจัยบางท่า น พบว่าการควบคุมการทางานส่งผลต่อ ความ
ตั้งใจลาออก เช่น Spector (Spector, 1986) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้วิจัย นอกจากนี้หาก
พิจารณาถึงปัจจัยด้านระยะเวลาในการทางานต่อวันพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ใช้เวลาทางานต่อวันโดย
เฉลี่ยไม่เกิน 9 ชั่วโมง และยังสามารถเลือกทางานนอกเวลา (OT) ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงความมีอิสระ
ในการทางานมากด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงด้านวัฒนธรรมในการทางานของญี่ปุ่นพบว่า บริษัท
ญี่ปุ่นมักใช้ระยะเวลาในการทางานและมีการทางานล่วงเวลาสูงมาก ซึ่งในบางครั้งการทางานล่วงเวลา
ของบริษัทญี่ปุ่นก็ไม่ได้รับค่าแรง โดยในภาษาญี่ปุ่ นใช้คาว่า ซาบิสซังเกียว (Yuji, 2019) นอกจาก
ปัจจัยทางด้านระยะเวลาในการทางาน และการเลือกทางานนอกเวลาแล้ว หากพิจารณาถึงปัจจัยด้าน
การใช้วันลาต่าง ๆ พบว่า พนักงานกลุ่มนี้มีวัน ลากิจ 1-2 วัน/ปี และลาพักผ่อน 9-10 วัน/ปี ซึ่งเมื่อ
รวมวันลากิจและวันลาพักผ่อนแล้วอยู่ในจานวนที่สูง ซึ่งแตกต่างจากผลการสารวจการใช้วันลาของ
ชาวญี่ปุ่นที่มักจะเก็บวันลาพักผ่อนไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Gatayama, 2018) และการใช้วันลาพักผ่อน
ของไทยที่น้อยตามผลการสารวจของบริษัท Expedia (Expedia, 2018)
ความพึงพอใจในการทางานเป็นอีกประเด็นหนึ่งของพนักงานกลุ่มนี้ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ลาออก กล่าวคือ พนักงานงานกลุ่มนี้มีระดับความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็มี
ความตั้งใจลาออก แสดงให้เห็นว่า พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการ
ทางาน ดังนั้นสามารถนาทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, 1966) มาใช้ในการอธิบายได้ว่า
ปั จ จั ย ด้ า นการบ ารุ ง รั ก ษาที่ อ งค์ ก รน ามาใช้ นั้ น ช่ ว ยขจั ด ความรู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจให้ กั บ พนั ก งาน
แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ สริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจในการท างาน องค์ ก รจึ ง ควรน าปั จ จั ย จู ง ใจมาใช้ กั บ พนั ก งาน
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เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทางาน และลดความตั้งใจลาออกลง ซึ่งจาก
งานงานวิจัยหลายฉบับพบว่าความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกอย่างมี
นัยสาคัญ (Liu et al., 2019; Scanlan & Still, 2019; Shaw, 1999)
พนักงานในกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่หลากหลายในระดับมากที่สุด เช่น งานที่ทา
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย หรืองานที่ทามีขั้นตอนในการทางานที่หลากหลาย
เป็นต้น อีกทั้งต้องปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร จากที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่างานที่ได้รับ
มอบหมายนั้ น เป็ น งานที่ ท้ าทายความสามารถของพนั ก งาน ซึ่งเมื่อพิจ ารณาข้ อ มูล ในด้ านอื่ น ๆ
ประกอบ จะทาให้ทราบว่า พนักงานกลุ่มนี้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยการได้รับโอกาสในการ
ทางานที่ท้าทายความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใจและเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และระบบ
อาวุโสในการทางาน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมในการทางานของญี่ปุ่นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่พนักงาน
กลุ่มนี้ยังมีความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Preenen, De Pater, Van Vianen,
และ Keijzer (Preenen et al., 2011) ที่พบว่ายิ่งได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมาก
เท่าไร ความตั้งใจลาออกมักจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากประเด็น ด้านความหลากหลายของงาน การได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานด้ า น
กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถแล้ว หากพิจารณาข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบ
พบว่า พนักงานกลุ่ มนี้มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และจบ
การศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี หากพิจารณาจากข้อมูล ที่กล่ าวมานั้น ทาให้ เห็ นได้ว่า พนักงานมี
ความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ จึงทาให้เกิดอาการหมดไฟ
และหมดแรงจูงใจในการทางาน (Burnout Syndrome) เช่นเดียวกันกับผลการส ารวจของบริ ษัท
Gallup โดย Wigert และ Agrawal (Wigert & Agrawal, 2018) ที่อธิบายว่าความไม่เป็นธรรมในงาน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พนักงานเกิดอาการหมดไฟและแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งอาการหมดไฟและ
หมดแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับความตั้งใจลาออกเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Santoso, Sitompul, และ Budiatmanto (Santoso et al., 2018)
นอกจากจะมีความหลากหลายในการทางานแล้ว พนักงานกลุ่มนี้ยังมีความขัดแย้งในบทบาท
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมากกว่ากลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ที่มีความขัดแย้งในบทบาทในระดับน้อย
ที่สุด โดยความขัดแย้งที่พนักงานในองค์กรแห่งนี้ได้รับ เช่น ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการทางาน
ชิ้นเดียวกัน หรือได้รับมอบหมายงานเพิ่มแต่ไม่ได้รับกาลังคนเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ เป็นต้น ซึ่งความ
ขัดแย้ งในบทบาทนั้ น มี ความสั ม พั นธ์กั บความตั้ง ใจลาออก เช่นเดียวกันกับงานวิจั ยของ Javed,
Arsalan Khan, Yasir, Aamir, and Ahmed (Javed et al., 2014) ที่พบว่าความขัดแย้งในบทบาท
ส่งผลต่อระดับความตั้งใจลาออกของพนักงาน อย่างไรก็ตามยังมีนักวิจัยที่พบว่า ความขัดแย้งใน
บทบาทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อความตั้งใจลาออกด้วยเช่นกัน (Han et al., 2015)
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5.3.3 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3
พนักงานในกลุ่มนี้มีอายุประมาณ 31-40 ปี สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส มีบุตร
1 คน ระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอายุงานประมาณ 6-9 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท และมีความตั้งใจคงอยู่ เมื่อพิจารณาจากคุณวุฒิของพนักงานทาให้ทราบ
ว่าพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตขององค์กร และจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ทาให้ทราบว่าพนักงานกลุ่มนี้รู้สึกได้ถึงความมั่นคงในการทางาน เนื่องมาจากว่าพนักงานฝ่ายการผลิต
ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเข้ ามาทางานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรายวันก่อน และเมื่อ
ทางานครบปีและมีผลการทางานดี องค์กรก็จะดาเนินการปรับจากพนักงานรายวันเป็นพนักงานราย
เดือน ซึ่งการปรั บ เป็ น พนั ก งานรายเดื อนนั้ น ทาให้ พนักงานรู้สึ ก ได้ ถึง ความมั่น คงในการท างาน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ เพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจ้าง
งานของบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มเติมพบว่า ในอดีตวัฒนธรรมการจ้างงานงานของบริษัทญี่ปุ่นเป็นแบบการจ้าง
งานตลอดชีพหรือจนเกษียณอายุ (Yokoyama, n.d.) แต่เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทา
ให้บริษัทญี่ปุ่นมีการปรับ ตัวจากการจ้างงานตลอดชีพเพียงอย่างเดียว ได้เพิ่มการจ้างงานแบบไม่
ประจาเข้ามาด้วย (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ , 2559) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งนี้ได้รับสืบทอด
วัฒนธรรมในการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นมา อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับระบบการจ้างงานแบบไม่
ประจาเข้าด้วยกัน ซึ่งระบบการจ้างงานจนเกษี ยณอายุนั้น มีข้อดีอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
คือทาให้พนักงานไม่กล้าที่จะหางานใหม่ (Alston, 2013) และหากพิจารณาจากวัยวุฒิ และคุณวุฒิ
ของพนักงานที่มีอยู่ ทาให้เห็นได้ว่าพนักงานไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์ก ร เพราะอาจจะไม่
สามารถหางานใหม่ ที่มี ความมั่ งคง หรือมีรายได้เพียงพอต่ อ การดูแลครอบครัว และค่ าใช้จ่ า ยใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ จึ ง ท าให้ ยั ง คงอยู่ ท างานกั บ องค์ ก รต่ อ ไป เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Carbery,
Garavan, O'Brien, and McDonnell (Carbery et al., 2003) ที่พบว่าผู้ที่จบการศึกษาที่ไม่สูง มักจะ
มีความตั้งใจลาออกที่น้อย แต่ก็ยังมีนักวิจัยบางท่านที่พบว่าระดับการศึกษานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้งใจลาออก (Karatepe et al., 2006)
นอกจากพนักงานจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในการทางานแล้ว เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มนี้ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งความพึงพอใจในการทางานเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความตั้งใจลาออก กล่าวคือหาก
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานแล้ว ก็จะไม่มีความตั้งใจลาออก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Medina (Medina, 2012) อธิบ ายว่า ความพึงพอใจในการทางานมีความสั มพั นธ์กั บความตั้ ง ใจ
ลาออกของพนักงานในทางลบอย่างมี นัยสาคัญ เพราะเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานใน
ระดับสูง ความตั้งใจลาออกของพนักงานจะลดลง
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5.3.4 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4
พนั ก งานกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ป ระมาณ 21-30 ปี จบการศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง อายุงานประมาณ 1-2 ปี และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ ย 10,00120,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า พนักงานกลุ่มนี้มีอายุไม่มาก และเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วัยทางานจึงยังไม่มี
ความตั้งใจลาออก เพราะอยู่ในช่วงที่กาลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทางาน ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
งานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความตั้งใจลาออก กล่าวคือ พนักงานที่มี
อายุมาก ความตั้งใจลาออกจะน้อยลง (Carbery et al., 2003; Ghiselli et al., 2001; Karatepe et
al., 2006)
พนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทางานในองค์กร หากพิจารณาถึงประเด็นด้าน
ระดับการศึกษาเพิ่มเติมจะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มพนักงานที่จบการศึกษาค่อนข้างสูงในองค์กร แต่ยังมี
ประสบการณ์การทางานไม่มาก ซึ่งจากงานวิจัยของ Carbery และคณะ (Carbery et al., 2003)
พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจลาออกของพนักงาน ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
ผลการศึกษาของผู้วิจัย แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิจัยที่พบว่าระดับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ
ต่อความตั้งใจลาออกเช่นกัน (Karatepe et al., 2006)
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าระดับการศึกษายังมีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับรายงานสรุปผลการสารวจค่าจ้างในปี 2561/2562 ของสมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT, 2018) ที่ระบุว่าอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ระดับ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พชั้น สู ง ประมาณ 10,000-10,100 บาท ซึ่งผลการศึก ษาของผู้ วิจั ย มี ค วาม
แตกต่างจากงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่ านที่พบว่ารายได้ที่ได้รับหากอยู่ในระดับที่น้อยแล้ว จะยิ่ง
ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกมากขึ้น (AlBattat & Som, 2013; Carbery et al., 2003; Ghiselli et
al., 2001; Pizam & Thornburg, 2000)
เมื่อพิจารณาเฉพาะอายุงาน จะเห็นว่าพนักงานในกลุ่มนี้มีอายุงานไม่มาก และมีความตั้งใจคง
อยู่กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Griffeth, Hom, and Gaertner (Griffeth et al., 2000)
ที่ อ ธิ บ ายว่ า พนั ก งานมั ก จะลาออกจากงานเมื่ อ มี อ ายุ ง านประมาณ 4-5 ปี เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
พนักงานกลุ่มที่เริ่มต้นเข้ามาทางานภายในองค์กร
พนั กงานกลุ่ มนี้ มีความขัดแย้งในบทบาทน้อย แสดงให้ เห็ นว่าบทบาทและหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมในการทางานของบริษัทญี่ปุ่นที่มีการวาง
แผนการทางานล่วงหน้า มีระบบการทางานเพื่อลดความเสี่ยงในการทางาน เช่น Just In Time (JIT)
และ Total Quality Management (TQM) และยังมีการกาหนดขั้นตอนในการทางานที่ชัดเจน (พัลล
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ภา ปิติสันต์, 2552) อีกทั้งผู้บริหารขององค์กรส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น การทางานจึงต้องมีการรายงาน
ผลการทางานเป็ น ระยะ ซึ่งระบบการรายงานผลการทางานนี้เรีย กว่า Horenso ซึ่งชาวญี่ปุ่น ให้
ความสาคัญต่อการรายงานผลการทางานเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบว่าไม่ได้ทางาน
ไปคนละทิศคนละทางกับที่สั่งการลงไป หรือหากมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขได้ทันเวลา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าระบบ Horenso นั้นส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้
สูงขึ้นด้วย (Rungruang & Sakolvieng, 2019) ดังนั้น เมื่อพนักงานมีความขัดแย้งในบทบาทน้อยแล้ว
ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานที่สูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Belias
และคณะ (Belias et al., 2015) ที่อธิบายว่า ความขัดแย้งในบทบาทมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ความพึงพอใจในการทางาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความขัดแย้งในบทบาทน้อย ระดับความพึงพอใจ
ในการทางานจะสูงขึ้น และเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในระดับที่สูงแล้ว ก็จะไม่มีความตั้งใจลาออก
จากงาน เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Saeed, Waseem, Sikander, and Rizwan (Saeed et al.,
2014) ที่อธิบายว่าความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางตรงกับความตั้งใจลาออกในทางลบ
ความหลากหลายของงานที่ พ นั ก งานกลุ่ ม นี้ ไ ด้ รั บ มอบหมายนั้ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
และไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร แสดงให้เห็นว่างานที่ได้รับมอบนั้นมีความ
หลากหลายอยู่ในระดับปานกลาง และความท้าทายของงานก็มีระดับที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งหากพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมในการทางานของบริษัทญี่ปุ่นที่ให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส ประกอบกับพนักงานกลุ่ม
นี้เป็นพนักงานที่ยังมีประสบการณ์ในการทางานไม่มากนัก จึงทาให้ยังไม่ได้รับมอบหมายงานที่สาคัญ
หรืองานที่มีความท้าทาย พนักงานจึงมีความรู้สึกว่างานที่ทานั้นไม่น่าเบื่อหรือท้าทายมากจนเกินไป
จึงทาให้พนักงานไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทางาน จึงมีความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร อย่างไรก็ตาม
เมื่อพนักงานเกิดความเบื่อหน่ายในการทางานก็จะทาให้เกิดอาการหมดไฟและหมดแรงจูงใจในการ
ทางาน ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจลาออกเพิ่มมากขึ้น
พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อรางวัลและค่าตอบที่เป็นตัวเงิน
ที่ได้รับ อันเป็นผลมาจากการได้รับค่าตอบแทนในระดับพื้นฐานที่พึงได้จากองค์กร ซึ่งค่าตอบแทนที่
ได้รับนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสารวจค่าจ้างในปี 2561/2562 ของสมาคมการจัดการ
งานบุ ค คลแห่ ง ประเทศไทย (PMAT, 2018) ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะปั จ จั ย ด้ า นรางวั ล และ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว หากมีองค์กรอื่นที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
กลุ่มนี้ได้มากกว่าที่ได้รับ พนักงานกลุ่มนี้อาจจะมีความตั้งใจลาออกก็ได้ เพราะผลจากการศึกษาของ
นั ก วิ จั ย หลายท่า นพบว่า ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความตั้ งใจลาออกอย่ างมี
นัยสาคัญ (Du et al., 2006; Koh & Goh, 1995; Wang et al., 2010) นอกจากนี้หากพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านการส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานกลุ่มนี้ยังพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้ส่ง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการได้รับค่าตอบแทนในระดับพื้นฐาน และมี
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สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ซึ่งการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน จึงต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงตกต่า
พนักงานกลุ่มนี้มีความอิสระในการทางานค่อนข้างจากัด เนื่องจากพนัก งานทางานในองค์กร
ที่เป็นธุรกิจการผลิตสินค้าสาหรับบริโภค การดาเนินงานต้องเป็นไปตามขั้นตอนการผลิตที่กาหนดไว้
ต้องคานึงถึงมาตรฐานในการผลิต เช่น GMP, HALAL และ FSSC: 22000 ในทุกขั้นตอน การทางาน
จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การท างาน เพื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค
ตามแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร ดังนั้นหากพิจารณาในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมในการทางาน
ของชาวญี่ปุ่ น จะเห็ น ว่าระบบการทางานเป็น การเน้น ที่ ขั้น ตอนหรื อ กระบวนการในการท างาน
จึงมีระบบ JIT, 5S และ TQM เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจาการทางาน และทาให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ (พัลลภา ปิติสันต์, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spector (Spector, 1986) ที่อธิบาย
ว่า การควบคุมการทางานส่งผลต่อความตั้งใจลาออก นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานกลุ่ มนี้มีวั นลา
พักผ่อนประมาณ 5-6 วัน/ปี ไม่ลาป่วยและลากิจเลย ซึ่งหากพิจารณาถึงวัฒนธรรมในการทางานของ
ญี่ปุ่น ก็จะเห็นได้ว่าพนักงานชาวญี่ปุ่นมักไม่ใช้วันลาพักผ่อน และมักจะเก็บวันลาไว้ใช้ในยามจาเป็น
เท่านั้น (Gatayama, 2018)

5.4 ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ องค์ ก รสามารถน า
ผลการวิจั ย ไปปรั บ ใช้ในการธ ารงรักษาพนักงานให้ คงอยู่ในองค์กร โดยการนาข้อมูล และผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการกาหนดกิจกรรม นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ดังนี้
5.4.1 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็ จ และสร้างการมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ ข อง
องค์กรในแต่ละระดับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จระดับองค์กร ว่าหากองค์กรต้องการ
ประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ตัวชี้วัดใดคือสิ่งที่แสดงถึงความสาเร็จขององค์ก ร องค์กรมี
เป้าหมายอย่างไร เมื่อกาหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรแล้ว ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารในแต่ละ
ระดับ ร่ ว มกัน กาหนดกลยุ ทธ์ร ะดับองค์กรที่จะช่ว ยขับเคลื่ อนให้ องค์การไปถึงเป้าหมายที่ว างไว้
นอกจากนี้ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานควรกาหนดตัวชี้ วัดของหน่วยงานที่มีความ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของกลยุทธ์และองค์กรร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน และเป็นพี่เลี้ยง
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ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของงานที่สอดรับกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ซึ่งหากการกาหนดตัวชี้วัดเริ่มจากระดับองค์การ และถ่ายทอดลงมายังหน่วยงาน และไปถึงระดับ
บุคคล การบริหารงานเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผู้บริหาร
ต้องการจึงเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้การร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดและการกาหนดยุทธ์ร่วมกันยัง
เป็นการทางานที่มีความท้าทายต่อความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอีกด้วย
5.4.2 การสื่อสารและทาความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการดาเนินงาน
ขององค์กร
หลังจากที่องค์กรสามารถกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จทุกระดับ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน คือ การสื่อสารและทาความเข้าใจใน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และแนวทางในการด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ กั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่
และพนั ก งานที่ จ ะเข้ า มาปฏิ บั ติ ง านในอนาคตทราบ ซึ่ ง องค์ ก รอาจจั ด ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กระตุ้นการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
พนักงานยังคงเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร เพราะองค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ไม่ได้เกิด
จากการทางานจากคนเพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ซึ่งเมื่อ
พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรแล้ว ก็จะสามารถเห็นภาพขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร สามารถนาเป้าหมายขององค์กรมาเชื่อมโยงกาหนดเป็นเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล สร้างเป็นกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจากแบบสอบถามพบว่า พนักงานบางส่วนไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน
กลยุทธ์ขององค์กร แสดงให้เห็นว่าพนักงานกลุ่มดังกล่าวยังคงคิดว่างานของตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนช่วย
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5.4.3 สร้างระบบการประเมินผลการทางานเชิงกลยุทธ์
จากการที่ อ งค์ ก รมี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ หน่ ว ยงาน และระดั บ บุ ค คล
เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้กาหนดไว้แล้ว ดังนั้นเพื่อ
สร้ า งความเป็ น ธรรมในระบบการประเมิ น ผลการท างาน องค์ ก รจึ ง ควรน าตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วมา
ประเมินผลการทางานของพนักงานในแต่ละระดับด้วย เพื่อให้องค์การสามารถนาผลการประเมินการ
ทางานของพนักงานไปใช้ในการพัฒนาและตอบแทนพนักงานได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
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ซึ่งระบบการประเมินผลการทางานเชิงกลยุทธ์จะสามารถบอกได้ ว่า พนักงานคนใดมีส่วนช่วยทาให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ในระดับใด
5.4.4 กาหนดอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามผลการประเมิน
การทางานของพนักงาน
เมื่อองค์กรนาระบบการประเมินผลการทางานเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการประเมินผลการทางาน
ประจ าปี ของพนั ก งานแล้ ว สิ่ งที่องค์กรจะต้ อ งดาเนิ น การเพื่ อสร้า งแรงจูง ใจในการท างาน และ
ความรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล คือ การปรับอัตราเงินเดือนให้มีความ
เหมาะสมกับผลงานของพนักงาน โดยอาจจัดทาเป็นประกาศการปรับอัตราเงินเดือนประจาปีให้กับ
พนักงานรับทราบ กาหนดอัตราการจ่ายโบนัสตามผลประกอบการขององค์กรและผลการทางานของ
พนักงาน เพราะเมื่อพนักงานทุ่มเทและตั้งใจทางานให้กับองค์กร พนักงานย่อมมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับสิ่งตอบแทนกลั บเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ พนักงานที่ มีส มรรถนะในการ
ทางานสูงเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทนในการทางาน
5.4.5 ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
จากปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
และรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือนที่มักจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
นั้น องค์กรจึงควรดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้
ทั้งนี้ อาจเลือกใช้วิธีการสารวจค่าจ้างประจาปีจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือองค์กรอาจเลือก
ดาเนินการเองก็ได้ เพราะเมื่อองค์กรมีโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับองค์กร
อื่นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได้ แล้ว ก็เป็นการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร สร้างความรู้สึกมั่นคงทางด้านการเงิน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึก
ว่าองค์กรอื่นสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ดีกว่า และเริ่มมีความคิดที่จะต้องการลาออกจากงานไป
5.4.6 รางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงาน
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ทางานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพนักงานในกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่กับองค์กร โดยการมอบรางวัลตอบแทน
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พนักงานตามอายุงานนั้น ถือเป็นรางวัลพื้นฐานสาคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ กับพนักงานที่
เสียสละ ทุ่มเท และตั้งใจทางานให้กับองค์กรมาอย่างยาวนาน ทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อ
องค์กร มีขวัญและกาลังใจดีขึ้น ดังนั้น องค์กรควรดาเนินการมอบรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุ
งานให้กับพนักงานในโอกาสที่มีความสาคัญต่อองค์กร ซึ่งรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงานนั้น
อาจเป็นรางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น
การมอบรางวั ล เป็ น ประกาศนี ย บั ต ร/เข็ ม เครื่ อ งหมาย/โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ พนั ก งานที่
ปฏิบัติงานครบตามจานวนปีที่องค์กรกาหนด นอกจากรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
องค์กรอาจพิจารณามอบรางวัลที่เป็นตัวเงินเพิ่มเติมให้กับพนักงานตามอายุงาน เช่น เงินสด ทองคา
Gift Voucher หรือทริปท่องเที่ยว เป็นต้น ซึง่ การให้รางวัลพนักงานที่มีอายุงานนาน นอกจากจะจูงใจ
ให้พนักงานทางานครบตามจานวนปีที่กาหนดไว้แล้ว ยังจะทาให้พนักงานที่ทุ่มเททางานและร่ ว ม
ขับเคลื่อนองค์กรมาเป็นเวลานานได้รู้สึกว่าองค์กรเห็นถึงความสาคัญของพนักงานอีกด้วย
5.4.7 สร้างแนวคิดในการทางานแบบ Work Life Balance
จากประเด็นในด้านของระยะเวลาการทางานที่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาทางานต่อวัน
โดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 10-11 ชั่ ว โมง และวั ฒ นธรรมในการท างานของชาวญี่ ปุ่ น ในกรณี ที่ หั ว หน้ า หรื อ
ผู้บังคับบัญชายังไม่กลับเมื่อถึงเวลาเลิกงาน ทาให้พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าที่จะเลิกงาน
ก่อน ดังนั้น องค์กรควรสร้างแนวคิดในการทางานใหม่ คือ การสร้างแนวคิดในการทางานแบบ Work
Life Balance เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการทางานและชีวิตส่วนตัว เช่น
เมื่อถึงเวลาเลิกงานแล้วและปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถเลิกงานกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องรอให้
ผู้บังคับบัญชาเลิกงานก่อน ซึ่งการอยู่รอเวลาหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเลิกงานนอกจากจะไม่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย
5.4.8 สิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ
จากผลการศึกษาขององค์กรแห่งนี้พบว่า วันลาต่าง ๆ เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันของ
พนักงานทั้งในกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออกและตั้ง ใจคงอยู่ และกฎหมายแรงงานของประเทศไทยยังได้
กาหนดสิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ ไว้ ซึ่ง กาหนดให้ทุก ๆ องค์กรจะต้องดาเนินการจัดวันลาให้กับ
พนักงานตามสิทธิ์แล้ว การกาหนดสิทธิ์การลาพักผ่อนแบบสะสมได้ตามอายุงาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
ช่ว ยให้ พนั กงานรู้ สึ กมีขวัญและกาลั งใจที่ ดีในการทางาน ได้มีเวลาพักผ่ อน และผ่ อนคลายความ
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ตรึงเครียดจากงาน หรือสามารถใช้วันลาที่มีไปกับการพักผ่อนกับครอบครัวได้ ทั้งนี้การลาพักผ่อน
แบบสะสมได้ องค์กรอาจนาอายุงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดว่าอายุงานเท่าใด มีสิทธิ สะสมวัน
ลาพักผ่อนได้กี่วัน หรือในกรณีที่พนักงานไม่ต้องการสะสมวันลาพักผ่อนไปในปีถัดไปก็สามารถนามา
เปลี่ ย นเป็ น เงิน แทนก็ได้ เป็ น ต้น นอกจากการลาพักผ่ อนแบบสะสมได้แล้ ว การลาเพื่อดูแลบุตร
หลังคลอดของสามี/ภรรยา ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรควรดาเนินการ เนื่องจากพนักงานในองค์กร
มีทั้งพนักงานที่มีสถานภาพโสด และแต่งงานงานแล้ว พนักงานที่แต่งงานแล้วและได้มีการวางแผน
ครอบครัวเพื่อต้องการจะมีบุตรนั้น หากองค์กรให้สิทธิ์ ในการลาหยุดเพื่อดูแลบุตรหลังคลอดก็จะเป็น
การเสริ มสร้ างขวัญและกาลั งใจให้ กับพนักงาน เพราะไม่เพียงแต่องค์กรจะเห็ นความส าคัญ ขอ ง
พนักงานแต่ยังเห็นความสาคัญของสถาบันครอบครัวด้วย พนักงานก็จะมีความรู้สึกรักและผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้น
5.4.9 สร้างความอิสระในการทางาน ด้วยการกาหนดเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น
พนักงานส่วนใหญ่มักมีความคิดที่ต้องการจะทางาน แต่ก็ยังต้องการที่จะมีเวลาที่จ ะดูแล
ครอบครัว หรือใช้ชีวิตส่วนตัวไปด้วย ดังนั้นองค์กรควรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์โดยการ การกาหนดเวลาในการเข้า -ออกงานแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานมีเวลาในการดูแล
ครอบครัวหรือใช้ชีวิตส่วนตัวควบคู่ไปกับการทางานได้ ซึ่งการกาหนดเวลาในการเข้า -ออกงานแบบ
ยืดหยุ่น เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถดาเนินการได้ง่าย กล่าวคือ ปรับเวลาเข้าออกงานให้ยืดหยุ่น แตกต่าง
กันไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานอาจไม่ต้องเข้างานเวลาเดียวกันทั้ งหมด
ทุกคน แต่มีการกาหนดช่วงเวลาเข้างานไว้ เช่น สามารถเข้างานได้ ตั้งแต่ 07:00-09:00 น. เพื่อให้
สอดคล้องกับสไตล์การใช้ชีวิตและครอบครัว เช่น พนักงานบางคนอาจต้องการไปส่งบุตรเข้าเรียนแต่
เช้ า ตรู่ ก่ อ นมาเริ่ ม งาน ก็ ใ ห้ พ นั ก งานสามารถเลื อ กเวลาเข้ า งานได้ ต ามเวลาที่ ส ะดวก เมื่ อ ครบ
กาหนดเวลาปฏิบัติงานก็สามารถเลิกงานได้เร็วขึ้น เพื่อที่จะมีเวลาเดินทางไปรับบุตรกลับบ้านได้ด้วย
นอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
อิสระในการทางานเพิ่มมากขึ้นแล้ว การเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบ การจราจรมักติดขัด ทาให้การ
เดิ น ทางมาท างานไม่ ส ะดวก ซึ่ ง ท าให้ พ นั ก งานมี ค วามเครี ย ดและส่ ง ผลต่ อ การท างานที่ ข าด
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

113
5.4.10 กาหนดสัดส่วน และอัตราในการส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานทุกคนล้วนต้องการความมั่นคงในชีวิตและการทางาน ซึ่งการส่งเสริมให้พนักงานเป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยสามารถเลือกส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้
ในการวางแผนทางการเงิน เพราะกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่มีไว้เพื่อให้พนักงานออมเงินและ
ลงทุนอย่างมีวินัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ คือต้องการให้พนักงานรู้จักวางแผน
ทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือใน
กรณีที่เสียชีวิตก็เป็นเงินที่มีไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เมื่อถึงเวลาที่พนักงานเกษียณอายุ
ลาออกจากองค์กรหรือมีความจาเป็นอื่นใดที่ต้องใช้เงินในส่วนนี้ พนักงานกลุ่มนี้ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อจาเป็น และนอกจากการส่งเสริมให้สามารถส่งเงินสมทบในอัตราที่สูง
แล้ว การกาหนดสัดส่วนหรือแผนการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้พนักงาน
สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองว่าการลงทุนในสัดส่วนใดจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้
พนักงานมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น
5.4.11 การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางาน
เมื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ทางด้ า นการเงิ น แล้ ว การจั ด ท าเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างความมั่นคงในการทางานให้กับพนักงาน ซึ่งการ
จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้อ งดาเนินการ เพราะเมื่อพนักงาน
เข้ามาร่วมงานกับองค์กรแล้ว ก็จะรู้ได้ว่าสามารถก้าวหน้าไปในทิศทางใดได้บ้าง การจัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการทางานแล้ว ยังเป็นการจูงใจ
ให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทางานให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นระบบที่จะช่วยรักษาคนเก่งขององค์กรให้
คงอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป นอกจากองค์กรจะจัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว
การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่จาเป็นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับพนักงาน ก็เป็นสิ่งที่
จะช่วยให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องมาจาก
การทางานบางอย่างอาจต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะ หรือในบางครั้งต้องได้รับการปรับปรุงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า องค์กรแห่งนี้มีพนักงานที่ต้องการความมั่นคงใน
การทางาน ดังนั้น การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ
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ที่เกี่ยวข้องในการทางาน จึงมีส่วนช่วยให้องค์การสามารถลดความตั้งใจลาออก และเพิ่มความตั้งใจคง
อยู่กับองค์กรให้กับพนักงานได้อีกด้วย
5.4.12 การควบคุมการทางานนอกเวลาให้มีความเหมาะสม
จากปั จ จั ย ด้านระยะเวลาในการทางานของพนักงานที่มีร ะยะเวลาในการทางานมากถึ ง
11 ชั่วโมงต่อวัน และยังพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ต้องทางานนอกเวลาแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ สะท้อนให้
เห็ น ถึงปั ญหาการวางแผนการทางานนอกเวลาของพนักงานในองค์กร ดั งนั้น องค์กรควรจะต้อง
พิจารณาและทบทวนแผนการทางานนอกเวลาที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และค้นหาสาเหตุว่า
เกิดขึ้นจากสิ่งใด และควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
และต้องมีมาตรการควบคุมการทางานนอกเวลาของพนักงาน เพราะการต้องใช้เวลาทางานเป็น
เวลานาน หรือต้องอยู่ทางานนอกเวลาเป็นประจา เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของ
พนักงานในองค์กร เพราะพนักงานไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวและการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว สร้างความเครียดให้กับ
พนักงาน หรือการต้องอยู่ ทางานนอกเวลาเพราะว่าต้องรอหัว หน้าหรือผู้บังคับบัญชาเลิ กงานนั้น
องค์กรก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านต่าง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพิ่มเติมเพราะความไม่จาเป็น
อีกด้วย
5.4.13 การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ความหลากหลายของงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
ความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน ดังนั้น การมอบหมายงานของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาไม่สามารถทางานทุกอย่างได้ด้วยตัว
คนเดียว จึงต้องมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทางาน เพื่อให้งานนั้นประสบความสาเร็จ ซึ่งการ
มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรคานึงถึงหลักในการมอบหมายงาน เช่น การพิจารณางาน
และบุคคลที่จะมอบหมายงาน โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาต้องคานึงถึงปริมาณงานที่บุคคลที่จะ
มอบหมายงานนั้นมีอยู่ ไม่มอบหมายงานให้กับคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป หรือคานึงถึงความสามารถ
ในการทางานของบุคคลที่จะมอบหมายด้วย เพราะในบางครั้งหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอาจมองว่า
บุคคลนี้สามารถทางานทุกอย่างได้สาเร็จ แต่ลืมคานึงถึงปริมาณงานที่บุคคลนี้มีอยู่ จนสร้างความ
กดดันให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการกระจายงานให้
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ทั่วถึง เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีความรู้สึกกดดัน การได้รับมอบหมายงานที่มากจนเกินไป หรืองานที่
ได้รับมาต้องใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายจนเกิดความกดดัน กลัวว่าจะทางานนั้นออกมาได้ไม่
ดี นอกจากนี้เมื่อทางานแล้วเสร็จควรต้องมีการประเมินผลของงานด้วย และ Feedback ไปยังผู้ที่
ได้รับมอบหมายงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการมอบหมายงานที่ดี ต้องมีการวางแผน การเตรียมแนวทางใน
การดาเนินงาน โดยคานึงถึงความสาเร็จและคุณภาพของงาน
5.4.14 ลดความขัดแย้งในบทบาท โดยกาหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานให้ชัดเจน
และจัดสรรทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
จากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า พนักงานบางกลุ่มมีความขัดแย้งในบทบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกหรือคงอยู่ของพนักงานในกลุ่มนั้น ๆ ดังนั้น องค์กรควรดาเนินการ
กาหนดโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน วิเคราะห์ภาระงานของตาแหน่งงานต่าง ๆ อย่างรอบคอบ กาหนดแนวทางการทางานให้มี
ความรัดกุม และจัดสรรทรัพยากรที่มีความจาเป็นต่อการทางานนั้น ๆ ให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้
พนักงานมีความรู้สึกขัดแย้งในบทบาทจนมีความรู้สึกว่าต้องการลาออกจากองค์กร

5.5 บทสรุปกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จากข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนากลยุทธ์มาใช้นั้น
จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปการแบ่งกลุ่มพนักงาน
ที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่ตามภาระงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย ดังภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 แสดงการแบ่งกลุ่มพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่ตามภาระงานที่พนักงานได้รับ
มอบหมาย
จากภาพที่ 5.1 จะเห็นว่ามีพนักงาน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์
ขององค์กร และพนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่ด้วยกันทั้ง 2 กลุ่ม
ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะนาไปใช้เพื่อป้องกันความตั้งใจลาออก หรือการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะบทสรุปกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ที่ควรนามาใช้กับพนักงานทุกกลุ่ม
การสื่อสารและทาความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนเห็ น ถึ ง เป้ า หมายไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผู้ บ ริ ห ารและช่ ว ยกั น สร้ าง
แนวทางการทางานตั้งแต่ร ะดับ องค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล ซึ่งการเห็นภาพไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับผู้บริหารจะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
การนาระบบการประเมินผลการทางานเชิงกลยุทธ์มาใช้ จะช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพได้
อย่างชัดเจนว่าการดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ บุคลากรขององค์กรใน
แต่ละระดับมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
กาหนดอัตราการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานต่าง ๆ ตามผลการประเมินการทางาน
โดยการประกาศอัตราการปรับเงินเดือนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความยุ ติธรรมในการปรับอัตราเงินเดือน
ของพนักงานในทุกระดับ
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การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน กลยุทธ์นี้จะช่วยให้
องค์กรสามารถดึงดูดแรงงานเข้ามาทางานในองค์กรได้ง่ายมากขึ้น เพราะพนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป
เมื่อทราบรายได้จากเพื่อนหรือคนรู้จั ก ก็มักจะเกิดแรงจูงใจให้อยากเข้ามาสมัครงานกับองค์กรที่มี
รายได้สูงกว่าที่ได้รับอยู่
การกาหนดรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงาน โดยการหนดอายุงานที่จะได้รับรางวัลตอบ
แทน เช่น 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยการกาหนดเกณฑ์ในการมอบรางวัลนั้น องค์กรควรพิจารณาว่า
ควรจะมอบรางวัลประเภทใดบ้างให้กับพนักงานบ้าง (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ทั้งนี้การมอบ
รางวัลตอบแทนนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้กับพนักงานด้วย
สร้างแนวคิดในการทางานแบบ Work Life Balance เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในชีวิตการ
ทางานและช่วิตส่วนตัวของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการลดอาการหมดไฟในการทางานให้กับ
พนักงานด้วย
สิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ องค์กรควรมีการกาหนดสิทธการลาประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชากรในปัจจุบันให้มากขึ้น รูปแบบและสิทธิ์การลาแบบเดิมอาจไม่ทันกับยุค
สมัยการทางานของพนักงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสมดุลในการใช้ชีวิต ดังนั้น การปรับปรุงสิทธิ์ การ
ลาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน
กาหนดสัดส่วน และอัตราในการส่งเงินสมทบกองทุน สารองเลี้ยงชีพ การดาเนินการนี้เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและการทางานของพนักงาน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน กลยุทธ์นี้จะช่วยให้
พนักงานสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะในปัจจุบั น
ความรู้ ที่มีอยู่ เดิม อาจไม่ส ามารถทางานใหม่ ๆ ได้ เนื่องมาจากผลของความเจริญก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยในการทางานของพนักงานให้ดี
ยิ่งขึ้น หากพนักงานไม่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะที่จาเป็นก็อาจจะไม่สามารถทางานได้
การควบคุมการทางานนอกเวลาของพนักงาน จะช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทางาน
นอกเวลาที่ไม่จาเป็นได้อีกด้วย
กาหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานให้ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรที่มี ความจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกขัดแย้งในบทบาท จนมีความตั้งใจลาออก
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2. กลยุทธ์ที่ควรนามาใช้กับพนักงานที่ปฏิบติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร
การร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จระดับองค์กรและระดับหน่วยงานนั้น ต้องใช้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถมาร่วมกาหนดตัวชี้วัดในระดับนี้ เพราะการกาหนดตัวชี้วัดในระดับนี้ต้องการ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
โดยต้องคานึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินการขององค์กรด้วย และเมื่อ
สามารถกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จได้แล้ว จะต้องร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเพื่อให้มี
ความเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงานขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานของตนเพื่อทาความเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของหน่วยงาน และนามา
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับบุคคลได้
ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนพิ เ ศษต่ า ง ๆ ตามความสามารถในการท างาน เนื่ อ งจากว่ า
ผู้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ เพื่อให้กลยุทธ์สาเร็จ และการ
ทางานด้านกลยุทธ์นั้นมีความท้าทายสูง องค์กรจึงควรตอบแทนพนักงานกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมกับ
ความยากของงานที่ได้รับ
สร้ างความอิส ระในการทางาน ด้ว ยการกาหนดเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น พนักงานที่
ปฏิบติงานด้านกลยุทธ์มักต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เพื่อสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นการกาหนดเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นจะช่วยให้พนักงานไม่
รู้สึกถูกกดดัน หรือติดอยู่ในกรอบรูปแบบการทางานแบบเดิม ๆ
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์มักต้องการ
เห็นถึงความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ดังนั้นองค์กรควรดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้พนักงานกลุ่มนี้เป็นลาดับแรก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานให้อยู่
ปฏิบัติงานต่อกับองค์กรไปนาน ๆ
การมอบหมายงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ท างานที่ ห ลากหลายอย่ า ง
พอประมาณไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายอย่างพอดี ซึ่งจะทาให้
ผลงานที่ได้รับมอบหมายนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.6 ข้อจากัดในการวิจัย
สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด คือ ข้อมูลที่เก็บนั้นเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว การศึกษาและวิจัยในครั้ง
ถัดไปจึงควรเก็บข้อมูลตามระยะเวลา งานวิจัยควรเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งอาจมี
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การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ก่อน แล้วนามาวิเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อการเก็บข้อมูล
สาหรับการวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ อาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจใข้อัลกอริทึมอื่นที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ที่สูงกว่า เช่น kNN,
Support Vector Machine หรือ Neuron Network ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5.7 การวิจัยในอนาคต
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ก ารลาออกของพนั ก งานมากขึ้ น การด าเนิ น การวิ จั ย ในอนาคต
ควรศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของความตั้งใจลาออก และการลาออกของพนักงาน
2. การศึกษาอิทธิพลที่ส่ งผลต่อการลาออกของพนักงาน จากกลุ่มพนักงานที่ล าออกจาก
องค์กร
3. เพิ่มข้อมูลในด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกของพนักงาน
4. กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เช่ น Support
Vector Machine หรือ Neuron Network เป็นต้น
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิต
สินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง
คาชี้แจง
แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ข้อคาถาม มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย โดยได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเที่ยงตรง ดังนี้
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสม
ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
แน่ใจว่าคาถามไม่มีความเหมาะสม

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้องหรือ
ถูกต้องเพียงใด
ความคิดเห็จของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
ข้อคาถามในแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะ
+1
0
-1
ความขัดแย้งในบทบาท
ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
1 ทางานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ
ท่านได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้
2
รับกาลังคนเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ
บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ
3 ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย
สาเร็จ
ท่ า นได้ รั บ คาสั่งหรือ มอบหมายงานที่
4 แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกัน จากคน
ตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า
ท่ า นต้ อ งปฏิ บั ติ ง านโดยที่ บ างคน
5 ยอมรั บ งานของท่ า นแต่ บ างคนไม่
ยอมรับ
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ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความขัดแย้งในบทบาท (ต่อ)
ท่านได้รับมอบหมายงานโดยไม่ได้รับ
6 ท รั พ ย า ก ร ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร
ดาเนินงานนั้น ๆ
ความหลากหลายของงาน
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้
1
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้น เปิดโอกาสให้
2
ได้ทางานที่มีความแตกต่างกัน
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้น เปิดโอกาสให้
3
ได้ทางานที่หลากหลาย
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้น มีขั้นตอนการ
4
ทางานที่หลากหลาย
รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับ
1
อยู่ในระดับใด
ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความยุติธรรมต่อ
2 ระบบการบริ ห ารค่ า ตอบแทนของ
บริษัท
ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิ ท ธิประโยชน์ ที่
3
ท่านได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด
ท่ า นรู้ สึ ก ว่า บริ ษัท ได้จั ดเตรียมรางวัล
4 และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่าง
เหมาะสม
ท่ า นได้ รั บ การพิ จ ารณาปรั บ ขึ้ น เงิ น
5 ค่ า จ้ า งประจ าปี ที่ ผ่ า นมาด้ ว ยความ
เหมาะสมหรือไม่
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการทางาน (การถูก
6
ฟ้องร้อง/ การได้รับอันตรายจากการ
ทางาน ฯลฯ)

ความคิดเห็จของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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ข้อที่

ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็จของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน
โดยรวมแล้ ว ที่ ท างานของท่ า นให้
1
ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม
โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทางาน
2
ของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง
โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
3
ร่วมงานในที่ทางาน
โดยรวมแล้วในที่ทางานของท่านมีการ
4 ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นแบบอย่ า งการ
ทางานระหว่างกัน
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการทางาน
5
กับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
ความอิสระในการทางาน
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
1
เกิดขึ้นได้ในระดับใด
งานที่ ท่ า นปฏิ บั ติ อ ยู่ นั้ น ยอมให้ ท่ า น
2 สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลาดับ
ในการทางานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ท่านสามารถวางแผนการทางานได้ด้วย
3
ตัวท่านเอง
ท่ า น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
4
สร้างสรรค์เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
งานที่ ท่ า นปฏิบัติ อยู่ นั้น เปิด โอกาสให้
5
ท่านสามารถทางานได้อย่างอิสระ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร
ท่ า นได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติงาน
1
ด้านกลยุทธ์ของบริษัทใช่หรือไม่
ท่านเลือกทางานนอกเวลา (OT) โดย
2
สมัครใจ
ท่ า นได้ รั บ การปรั บ เงิ น เดื อ นอยู่ ใน
3
กลุ่มใด

ข้อเสนอแนะ
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ข้อคาถามในแบบสอบถาม

ความคิดเห็จของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร (ต่อ)
ท่านส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
4
ชีพอยู่ในกลุ่มใด
ใน 1 ปี ที่ ผ่ า นมาท่ า นเคยได้ รั บ
5
อุบัติเหตุจากการทางานหรือไม่
โดยปกติท่านใช่เวลาทางานกี่ชั่วโมง
6
ต่อวัน
คะแนนประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง าน
7
ของท่านในรอบปีที่ผ่านมา
ระยะเวลาในการเดิ น ทางจาก
8
สถานที่พักมาปฏิบัติงาน
จ านวนวั น ที่ท่ านลาป่ ว ยในปีที่ผ่าน
9
มา
10 จานวนวันที่ท่านลากิจในปีที่ผ่านมา
จ านวนวั น ที่ ท่ า นลาพั ก ผ่ อ นในปี ที่
11
ผ่านมา
ความพึงพอใจในการทางาน
โดยรวมท่ า นพึ ง พอใจต่ อ งานที่ ท่ า น
1
ปฏิบัติอยู่
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
2
ผู้บังคับบัญชาของท่าน
โดยรวมแล้ ว ท่ า นพึ ง พอใจต่ อ เพื่ อ น
3
ร่วมงานที่ท่านปฏิบัติงานด้วย
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อการจ่าย
4
ค่าตอบแทนของบริษัท
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
5
ความก้าวหน้าที่บริษัทกาหนดให้
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ความคิดเห็จของ
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1

ข้อเสนอแนะ

ความตั้งใจในการลาออก
ถ้ า ท่ า นมี โ อกาสเปลี่ ย นสถานที่
1 ทางาน หรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไป
ทางาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่
ท่านมักจะคิดถึงการลาออกจากงาน
2
อยู่บ่อยครั้ง
อีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยน
3
งานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
ถ้ า เป็ น ไปได้ ท่ า นจะลาออกจาก
4
องค์กร

ลงชื่อผู้เชี่ยวชาญ
(
วัน เดือน

)
พ.ศ.

ภาคผนวก ข
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท
ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ท าโดย นั ก ศึ ก ษาคณะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการลาออก
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ และสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และนามาสรุปผลในภาพรวมเพื่อการศึกษาเท่านั้น
หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย สามารถติดต่อผู้จัดทาได้ที่ โทร. 065 – 552 – 9636
หรือ pongsakorn.lua@gmail.com

พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ
ผู้จัดทา
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ต่ากว่า 21 ปี
 41 - 50 ปี

 21 - 30 ปี
 51 - 60 ปี

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส
 โสด
 แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
 หม้าย

 31 - 40 ปี
 มากกว่า 60 ปี

 แต่งงานและอยู่ร่วมกัน
 อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน
 หย่า/แยกทาง/เลิกกัน

4. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
 ไม่มี
 มี จานวน..................คน
5. ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา)
 ประถมศึกษาตอนต้น
 ประถมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนีบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนีบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
6. ท่านเป็นพนักงานประเภทใด
 รายเดือน

 รายวัน

7. ระยะเวลาที่ทา่ นทางานในบริษัทปัจจุบัน
 ไม่ถึงปี
 ระหว่าง 1-2 ปี
 ระหว่าง 6-9 ปี
 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

 ระหว่าง 3-5 ปี
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8. ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้ + เงินเดือน + ค่าตอบแทนอื่น ๆ)
 น้อยกว่า 10,000 บาท
 10,001-20,000 บาท
 20,001-30,000 บาท
 30,001-40,000 บาท
 40,001-50,000 บาท
 มากกว่า 50,000 บาท

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความรู้สึก/ ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละคาถามที่ตรงกับตัวท่าน
มากที่สุด
กาหนดให้
ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง มาก
ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย
ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง
2.1 ความขัดแย้งในบทบาท (Role conflict) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคลคลได้รับความต้องการ
ความคาดหวัง หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือคาสั่งจากการทางานที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน โดยความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่บุคลากรต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพ หรือมากกว่า 2 สถานภาพขึ้นไป ทาให้
ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
ทางานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
2. ท่านได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้
รับกาลังคนเพื่อให้งานนั้นสาเร็จ
3. บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ให้ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
สาเร็จ
4. ท่ า นได้ รั บ ค าสั่ ง หรื อ มอบหมายงานที่
แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจากคนตั้งแต่
2 คน หรือมากกว่า
5. ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับ
งานของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ
6. ท่ า นได้ รั บ มอบหมายงานโดยไม่ ไ ด้ รั บ
ทรั พ ยากรหรือ อุ ปกรณ์ ใ นการดาเนินงาน
นั้น ๆ
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2.2 ความหลากหลายของงาน (Task variety) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของงานประเภทหนึ่ ง ที่ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่างานที่ทาอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ทางานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงานประจา เรียบ
ง่าย และขาดความท้าทาย
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้น ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย
2. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ทางานที่มีความแตกต่างกัน
3. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ทางานที่หลากหลาย
4. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้น มีขั้นตอนการ
ทางานที่หลากหลาย
2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Reward) หมายถึง สิ่งที่องค์การตอบแทนให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัลเหมาจ่าย
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่
ในระดับใด
2. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความยุติธรรมต่อ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท
3. ท่ า นรู้ สึ ก พึ ง พอใจต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่
ท่านได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด
4. ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวัลและ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม
5. ท่ า นได้ รั บ การพิ จ ารณาปรั บ ขึ้ น เงิ น
ค่ า จ้ า งป ร ะ จ า ปี ที่ ผ่ า นม า ด้ วย ค ว า ม
เหมาะสมหรือไม่
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2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Reward) หมายถึง สิ่งที่องค์การตอบแทนให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัลเหมาจ่าย
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
6. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จากการท างาน (การถู ก
ฟ้องร้อง/ การได้รับอันตรายจากการทางาน
ฯลฯ)
2.4 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน (Relations with Co-Workers) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วยกันกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. โดยรวมแล้ ว ที่ ท างานของท่ า นให้
ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม
2. โดยรวมแล้ว ความสัมพั น ธ์ ใ นที่ ท างาน
ของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง
3. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานในที่ทางาน
4. โดยรวมแล้วในที่ทางานของท่านมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทางาน
ระหว่างกัน
5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการทางาน
กับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน
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2.5 ความอิสระในการทางาน (Job Autonomy) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่มีต่องานที่ทาอยู่นั้น
ว่ามีอิสระในการทางานของตนเอง เช่น กาหนดวิธีการทางานให้แล้วเสร็จ กาหนดตารางการทางาน เป็นต้น
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นได้ในระดับใด
2. งานที่ ท่ า นปฏิ บั ติ อ ยู่ นั้ น ยอมให้ ท่ า น
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลาดับใน
การทางานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
3. ท่านสามารถวางแผนการทางานได้ด้วย
ตัวท่านเอง
4. ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ
5. งานที่ ท่ า นปฏิ บั ติ อ ยู่ นั้ น เปิ ด โอกาสให้
ท่านสามารถทางานได้อย่างอิสระ

2.6 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร
2.6.1 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัทใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
2.6.2 ท่านเลือกทางานนอกเวลา (OT) โดยสมัครใจ
 ใช่
 ไม่ใช่
2.6.3 ท่านได้รับการปรับเงินเดือนอยู่ในกลุ่มใด
 ไม่ได้ปรับเงินเดือน (0)
 น้อย (ร้อยละ 1 - 3)
 ปานกลาง (ร้อยละ 4 - 7)
 สูง (ร้อยละ 8 - 10)
 มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
2.6.4 ท่านส่งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพอยู่ในกลุ่มใด
 ไม่ได้ส่งเงินสมทบกองทุนฯ
 น้อย (ร้อยละ 1 - 3)
 ปานกลาง (ร้อยละ 4 - 7)
 สูง (ร้อยละ 8 - 10)
 มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
2.6.5 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยได้รับอุบัติเหตุจากการทางานหรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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2.6.6 โดยปกติท่านใช่เวลาทางานกี่ชั่วโมงต่อวัน
 ใช้เวลาไม่เกิน 9 ชั่วโมง
 ใช้เวลาตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง
 ใช้เวลาตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง  ใช้เวลามากกว่า 11 ชั่วโมง
2.6.7 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านในรอบปีทผี่ ่านมา
2.6.8 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่พักมาปฏิบัติงาน
 1 - 15 นาที
 16 - 30 นาที
 31 - 45 นาที
 46 - 60 นาที
 มากกว่า 60 นาที
2.6.9 จานวนวันทีท่ ่านลาป่วยในปีทผี่ ่านมา
 ไม่ลาป่วย
 ลาป่วย 1 - 2 วัน
 ลาป่วย 5 - 6 วัน
 ลาป่วย 7 - 8 วัน
 ลาป่วยมากกว่า 10 วัน

 ลาป่วย 3 - 4 วัน
 ลาป่วย 9 - 10 วัน

2.6.10 จานวนวันที่ทา่ นลากิจในปีทผี่ ่านมา
 ไม่ลากิจ
 ลากิจ 5 - 6 วัน
 ลากิจมากกว่า 10 วัน

 ลากิจ 3 - 4 วัน
 ลากิจ 9 - 10 วัน

 ลากิจ 1 - 2 วัน
 ลากิจ 7 - 8 วัน

2.6.11 จานวนวันที่ทา่ นลาพักผ่อนในปีที่ผา่ นมา
 ไม่ลาพักผ่อน
 ลาพักผ่อน 1 - 2 วัน  ลาพักผ่อน 3 - 4 วัน
 ลาพักผ่อน 5 - 6 วัน
 ลาพักผ่อน 7 - 8 วัน  ลาพักผ่อน 9 - 10 วัน
 ลาพักผ่อนมากกว่า 10 วัน
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละคาถามที่ตรงกับตัวท่าน
มากที่สุด โดยกาหนดให้
ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง มาก
ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย
ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง
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ความพึงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบ
ของบุคลากรทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ทาทาอยู่
ระดับความรู้สึก
ข้อคาถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. โดยรวมท่ า นพึ ง พอใจต่ อ งานที่ ท่ า น
ปฏิบัติอยู่
2 . โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของท่าน
3. โดยรวมแล้ ว ท่ า นพึ ง พอใจต่ อ เพื่ อ น
ร่วมงานที่ท่านปฏิบัติงานด้วย
4. โดยรวมแล้ ว ท่ า นพึ งพอใจต่ อ การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของบริษัท
5 . โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ความก้าวหน้าที่บริษัทกาหนดให้

ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการลาออก
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละคาถามที่ตรงกับ
ตัวท่านมากที่สุด
ความตั้ ง ใจในการลาออก (Turnover Intention) หมายถึ ง ความคิด ของปัจเจกบุ คคลที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ทาอยู่ เพื่อหางานใหม่
ทากับองค์การอื่น
4.1 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปทางาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่
 ไปแน่นอน/ไปทันที
 คิดว่าจะไป
 ไม่แน่ใจ
 ไม่ไป
 ไม่ไปแน่นอน
4.2 ท่านมักจะคิดถึงการลาออกจากงานอยู่บ่อยครั้ง
 ใช่
 ไม่ใช่
4.3 อีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยนงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน
 ใช่
 ไม่ใช่
4.4 ถ้าเป็นไปได้ท่านจะลาออกจากองค์กร
 ใช่

 ไม่ใช่
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ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และความคิดเห็น

“ขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่า ในการตอบแบบสอบถามนี้”

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายพงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาเร็จการศึกษาปี 2553
ประสบการณ์การทางาน มี.ค.57-ปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มิ.ย.56 - ก.พ.57 นักทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มิ.ย.53 - พ.ค.56 อาจารย์
โรงเรียนสกลวิทยา

