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          การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจ าลองในการท านายความ
ตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัท
ทั้งหมดจ านวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล ผลการศึกษาส าหรับค าถาม
วิจัยที่ 1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งมีความตั้งใจที่จะ
ลาออกหรือไม่ พบว่า พนักงานไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากบริษัทร้อยละ 87.15 ส าหรับค าถามวิจัยที่ 
2 ข้อมูลอะไรที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
บิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง พบว่า  คะแนนประเมินผลการท างาน ความหลากหลายของงาน และ
ความอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 
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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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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 
 องค์กร (Organization) เป็นค านิยามของการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ และหมายรวมถึง
การจัดการที่มีการร่วมมือและประสานงานกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้อ านาจการบริหารที่ชัดเจน มีการแบ่งงานและหน้าที่      
มีล าดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ ซึ่งการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่
ต้องอาศัยคนในการท างานแทบทั้งสิ้น การสรรหาและคัดเลือกคนเพ่ือเข้ามาท างานในองค์กรนั้น  
หลาย ๆ องค์กรมักจะมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
  การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ามาท างานจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการด าเนินการ
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพราะหากไม่สามารถสรรหาคนเข้ามาท างานทดแทนพนักงานที่
ลาออกไปได้ทันก าหนด กิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่างในหน่วยงานที่พนักงานขององค์กรได้
ลาออกไป อาจจะหยุดชะงักลง ส่งผลให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และในกรณีที่
ร้ายแรงที่สุดถ้าพนักงานที่ลาออกไปนั้น มีความส าคัญต่อองค์กรและอยู่ในหน่วยงานที่มีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กรด้วย  
  องค์กรต่าง ๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลาออกของพนักงานที่ถูกสรรหาเข้ามาท างานใน
องค์กรได้ (King & Sethi, 1998) องค์กรจึงต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมกับการลาออกของ
พนักงาน เพราะจากงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสีย
พนักงานฝีมือดี และการจัดการอบรมให้กับพนักงานใหม่ที่สรรหาเข้ามานั้น มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
1.5 เท่า ของค่าตอบแทนของพนักงานที่ลาออกไป (Tamizharasi & Rani, 2014) องค์กรจึงต้อง
ค้นหาถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ท าวิจัยเพ่ือค้นหาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน และได้พบว่าปัจจัยหนึ่งที่มีนัยส าคัญต่อการลาออกของ
พนักงานคือ ความตั้งใจลาออก 
  ความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้น ต้องการที่จะ
ลาออกจากองค์กรไปเพ่ือแสวงหางานใหม่ ซึ่งสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานเริ่มมีความตั้งใจ
ลาออกจากงานนั้นมักจะเกิดขึ้นจากความไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งจากงานวิจัยของนักวิจัย                 
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และนักวิชาการพบว่าความพึงพอใจในการท างานนั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออก
และการลาออกของพนักงานในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ (Lambert et al., 2001; Lu et al., 2012; 
Mobley et al., 1978; Price, 1977; Roberts et al., 1978)  
  ความพึงพอใจในการท างาน อาจหมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกที่แสดงออกถึงความยินดี
และพึงพอใจที่มีต่องานที่ได้ปฏิบัติรวมถึงความชอบ และไม่ชอบในงานอีกด้วย เมื่อพนักงานมีความ   
พึงพอใจในการท างานของตนเองแล้ว ก็จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถพร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเพ่ือให้องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้                    
ความพึงพอใจในการท างานนั้น นอกจากจะส่งผลดีให้กับองค์กรแล้ว แต่ยังคงส่งผลถึงพนักงานด้วย               
เพราะหากองค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ สิ่งที่หลาย ๆ องค์กรเลือกตอบแทนให้กับพนักงานคือ      
การจ่ายโบนัสที่มีอัตราสูงขึ้นท าให้พนักงานมีความสุขทางด้านการเงินมากขึ้น นอกจากความสุข
ทางด้านการเงินที่พนักงานได้รับจากองค์กรแล้ว พนักงานที่มีศักยภาพในการท างานสูง ๆ ก็มักจะ
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นความสุขทางด้านการงานที่ดีอีกด้วย จากที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการท างานนั้นส่งผลดีทั้งกับองค์กรและพนักงาน 
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในการท างานนั้นขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย 
  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานนั้น อาจเกิดขึ้นได้จาก
หลาย ๆ ปัจจัย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น ซึ่งหากองค์กร
ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานแล้ว องค์กรสามารถที่จะวางแผน
รองรับกับการลาออกของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานในองค์กร เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการขาดแคลนแรงงาน 
  องค์กรหลาย ๆ องค์กรในทุก ๆ ประเทศคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภายในองค์กรได้ เช่นเดียวกับองค์กรในประเทศไทยที่ยังคงประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ทุกภาคส่วน ผลจากการส ารวจข้อมูลของบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ท าให้ทราบว่าสถานการณ์การขาด
แคลนแรงงานในประเทศไทยนั้น เป็นการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ (Manpower Group, 2018)
ซึ่งหากองค์กรต่าง ๆ ไม่มีแนวทางในการธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรได้แล้ว        
การด าเนินธุรกิจขององค์กรอาจไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
  การวางแผนรองรับการลาออกของพนักงานในองค์กรอาจมาจากหลากหลายวิธีด้วยกัน ซ่ึงใน
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับปัจจุบันการ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลาย เช่น การ
วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่เป็นเพศชายในช่วงวันศุกร์ของ Walmart ที่มักจะซื้อ
เบียร์และผ้าอ้อม เนื่องมาจากว่า พ่อบ้านมักจะซื้อผ้าอ้อมให้กับลูก และไม่ได้ออกไปสถานบันเทิงมาก
นักหลังจากมีลูกแล้ว จึงได้ซื้อเบียร์ไปดื่มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ท าให้ห้าง  Walmart เข้าใจถึง



 3 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้ามากขึ้น หรือแม้แต่เว็บไซต์อเมซอน (Amazon.com) ที่เป็นเว็บไซต์
ขายหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต ที่น าข้อมูลของการซื้อหนังสือของลูกค้ามาวิเคราะห์แล้วน ามาออกแบบ
ระบบแนะน าหนังสือ เป็นต้น (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) ดังนั้น การวิเคราะห์หาปัจจัยความ
ตั้งใจลาออกของพนักงานโดยอาศัยข้อมูลของพนักงานที่องค์กรมีอยู่จึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่ง 
 จากปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นั้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานที่เกิดขึ้น ด้วยการน าข้อมูลพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของพนักงานมาผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง และสร้างแบบจ าลองการท านายความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานต่อไป  
 

1.2 ค าถามในการวิจัย 
 

1.2.1  พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งมี
ความตั้งใจที่จะลาออกหรือไม่ 

1.2.2  ข้อมูลอะไรที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท
ผลิตสินค้าเก่ียวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1.3.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 
 1.3.2  เพ่ือสร้างแบบจ าลองในการท านายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1.4.1  ทราบถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 
 1.4.2  แบบจ าลองในการท านายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 
 1.4.3  เสนอนโยบาย ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของ

พนักงาน 
 1.4.4  เสนอโครงการ/ กิจกรรมที่สามารถป้องกันการลาออกของพนักงานไดอ้ย่างเหมาะสม  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความคิดของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ท างานอยู่ใน
องค์กร ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ท าอยู่ เพ่ือหางานใหม่ท ากับองค์กรอ่ืน 
 ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบ   
ของพนักงานทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่
ท าอยู่ 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมและลักษณะที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานที่
ค รอบคลุ ม ไปถึ ง สภาพแวดล้ อมด้ านมนุ ษยสั ม พันธ์  สภาพแวดล้ อมทา งด้ านอ ง ค์ ก ร                                   
และสภาพแวดล้อมทางด้านเทคนิค 
   ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลได้รับความต้องการ 
ความคาดหวัง หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือค าสั่งจากการท างานที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน        
โดยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่พนักงานต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพหรือมากกว่า 
2 สถานภาพขึ้นไป ท าให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน  
  ความหลากหลายของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานประเภทหนึ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ท างานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ า เรียบง่าย และขาดความท้าทาย 
 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หมายถึง สิ่งที่องค์กรตอบแทนให้กั บพนักงานที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัล
เหมาจ่าย และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน 
 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะต้องติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วยกันกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา       
เพ่ือนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ความอิสระในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่องานที่ท าอยู่นั้นว่ามี
อิสระในการท างานของตนเอง เช่น สามารถก าหนดวิธีการท างานให้แล้วเสร็จ สามารถก าหนดตาราง
การท างาน ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น   
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ในทีนี้ประกอบไปด้วย     
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่
ได้รับ 



ภาพที่ 2.1 แสดงล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ 

 

บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง  ได้น าผลงานวิจัยและงานเขียน   
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลาออก  
 

  2.1.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  
 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1995) เป็นทฤษฎีที่ถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการอธิบายแรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งมาสโลว์ได้อธิบายว่า มนุษย์นั้นมีความต้องการอยู่เสมอ
และไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วนั้น จะไม่เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรม แต่
ในทางกลับกันความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมขึ้น โดย
ความต้องการของมนุษย์นั้นนอกจากจะไม่มีที่สิ้นสุดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีความซับซ้อนอีกด้วย 
บางครั้งความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุด ก็เกิดความต้องการด้านอ่ืนเพ่ิม
ขึ้นมา นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์นั้นยังเป็นล าดับขั้นอีกด้วย ดังภาพที่ 2.1 
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  1) ความต้องการทางด้านกายภาพ 
  
 ความต้องการทางด้านกายภาพ ถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องการอัน
เนื่องมาจากว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตที่ประกอบไปด้วย อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค 
   
  2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย  
 
  ความต้องการทางด้านความปลอดภัยนี้ เป็นความต้องการขั้นที่ 2 ถัดจากความต้องการ
ทางด้านกายภาพ เพราะเมื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะหันมาให้
ความสนใจทางดา้นความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง เช่น หลังจากท่ีรับประทานอาหาร
จนอ่ิมแล้ว (ความต้องการทางด้านกายภาพ) สิ่งที่มนุษย์จะให้ความสนใจต่อคือ อาหารที่รับประทาน
ไปนั้นมีสารพิษปนเปื้อนอยู่หรือไม่ (ความต้องการทางด้านความปลอดภัย) ซึ่งในกรณีที่ร้ายแรงมี
สารพิษปนเปื้อนมากับอาหารอาจท าให้เสียชีวิตได้ เป็นต้น 
 
  3) ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ 
              
 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากความต้องการ
ในล าดับขั้นที่ 1 และ 2 ได้รับการตอบสนองแล้ว โดยที่ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการที่มี
ความซับซ้อน กล่าวคือต้องการความรักจากผู้อ่ืน เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง คู่รัก เป็นต้น และต้องการให้คน
เหล่านี้รักเรา 
 
  4) ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน 
  
  ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นจากความต้องการในล าดับ
ขั้นก่อนหน้า ซึ่งเป็นความต้องการการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน ต้องการความเสมอภาคทางด้าน   
ต่าง ๆ เทียบเท่ากับคนอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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  5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง 
 
   ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก และต้องมีความเข้าใจในชีวิต ดีเป็นอย่างยิ่ ง            
อีกทั้งความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการใน
ล าดับขั้นก่อนหน้าได้รับการตอบสนองและเติมเต็มแล้วจึงจะเกิดข้ึนได้ 
 
 จากการทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ นักวิชาการ และนักวิจัยมากมายได้น า
ทฤษฎีนี้มาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี          
เช่น รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จะช่วยตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพให้กับพนักงาน เพราะเม่ือพนักงานได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับงานที่
ท าและค่าครองชีพในปัจจุบัน ก็จะช่วยให้ได้รับประทานอาหารจนอ่ิม มีที่อยู่อาศัยที่ดี สามารถหาซื้อ
เสื้อผ้าที่จ าเป็น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการในการรักษาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
องค์กรด าเนินการจัดหามาให้กับพนักงานเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพให้กับ
พนักงานในองค์กร สิ่งแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน นโยบายและโครงสร้าง
องค์กร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางด้านความปลอดภัย ผ่านทางความรู้สึกของ
พนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจต่อความต้องการทางด้านกายภาพ และความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยแล้วก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน 
  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานนั้น จะช่วยท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานและองค์กร ซึ่งเป็นการได้รับการตอบสนองในด้านความต้ องการ
ความรักและการเป็นเจ้าของ พนักงานจะมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์กร             
ซึ่งจะน าไปสู่การได้รับการตอบสนองทางด้านความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน 
  เมื่อพิจารณาถึงล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้ว จะเห็นได้ว่าสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 

 2.1.2 ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 

  
  Herzberg Mausner and Snyderman (Herzberg et al., 1976) ไ ด้ อ ธิ บ า ยแ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยที่เป็น
การบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) ปัจจัยทั้ง 2 ประการนี้ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานอย่างมี
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นัยส าคัญ จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในการท างานของนักบัญชี และวิศวกร
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพึงพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมี
ความแตกต่างกัน กล่าวคือ การที่บุคคลพึงพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นมีแรงจูงใจในการ
ท างานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการท างานแล้ว คน ๆ นั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลงานที่ดีได้ 
ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ และปัจจัยที่เป็นการ
บ ารุงรักษาต่อเจตคติของบุคคล 
 
  1) ปัจจัยที่เป็นการจูงใจ  
 
  เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนเกิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ปัจจัยที่เป็นการจูงใจประกอบด้วยปัจจัย 
6 ประการ ดังนี้ 

ก. การสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ส าเร็จ 

ข. การยอมรับนับถือจากผู้อื่น คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อท าส าเร็จมีคนยอมรับเขา  

ค. ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ น่าท า 

ง. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเอง และงานของเขา  

จ. โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ท า 

ฉ. การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติม และมีความ

เชี่ยวชาญ 

 

 2) ปัจจัยที่เป็นการบ ารุงรักษา 
  
  เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เมื่อไม่ได้จัด
ปัจจัยด้านนี้ให้พนักงานเขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการท างาน ปัจจัยนี้ประกอบด้วย            
10 ประการ ดังนี้ 

ก. นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายบริหารจัดการมกีารสื่อสารที่ดี และทราบ

ถึงนโยบายขององค์กรที่เขาอยู่

ข. การนิเทศงาน คือพนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารตั้งใจสอนงาน และให้งานตามหน้าที่รับผิดชอบ

ค. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา

ง. ภาวะการณ์ท างาน คือพนักงานรู้สึกดีต่องานที่ท า และสภาพการณ์ของที่ท างาน
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จ. ค่าตอบแทนการท างาน คือพนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสม

ฉ. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือพนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน

ช. ชีวิตส่วนตัว คือพนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการท างานไม่ได้กระทบต่อชีวิตส่วนตัว

ซ. ความสัมพันธ์กับลูกน้อง คือหัวหน้างานมีความรู้สึกท่ีดีต่อลูกน้อง

ฌ. สถานภาพ คือพนักงานรู้สึกว่างานเขามีต าแหน่งหน้าที่ดี

ญ. ความมั่นคง คือพนักงานรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู่


  ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่เป็นข้อก าหนดที่ป้องกัน
ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ท า ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้ว  อาจก่อให้เกิดความไม่        
พึงพอใจแก่พนักงานได้ ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องหรือต่อรอง ผู้บริหารจึงมักจัดโครงการ
ด้านผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาประเภทต่าง ๆ โครงการดูแล
สุขภาพ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 
  Herzberg และคณะ (Herzberg et al., 1976) มีความเห็นว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับความพอใจ 

(Satisfaction) ไม่ใช่ความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ดังที่เชื่อกันแต่เดิม การขจัดสิ่งที่ท าให้เกิดความ

ไม่พอใจออกไปได้ ไม่จ าเป็นว่าจะท าให้เกิดความพอใจขึ้นมาแทนที่ แต่ท าให้มีสถานะเป็นกลาง       

คือ ยังยินดีที่จะท างานต่อไปอย่างเดิม และสิ่งที่ตรงข้ามกับความพอใจ คือ ไม่มีความพอใจ            

(No Satisfaction) และ สิ่งที่ตรงข้ามกับความไม่พอใจ คือ ไม่มีความพอใจ (No Dissatisfaction)   

ดังภาพที่ 2.2 

ภาพที่ 2.2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ – ไม่พึงพอใจ 
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  แนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์กและคณะ แยกสิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจกับสิ่งที่ท าให้เกิด
ความไม่พอใจในงานออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดเจน การลดสิ่งที่ท าให้ไม่พอใจสามารถท าให้เกิดความ
สงบในองค์กรได้ และอาจสร้างแรงจูงใจได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะไม่ใช่แรงจูงใจโดยตรง           
จึงสรุปได้ว่า ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจูงใจ และปัจจัยด้านการ
ธ ารงรักษา ซึ่ง 2 ปัจจัยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานในองค์กร คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในการท างาน เป็นสิ่งจูงใจในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ         
ส่วนปัจจัยด้านการธ ารงรักษา เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
มิได้เป็นสิ่งจูงใจในการท างาน กล่าวคือ ถ้าไม่มีปัจจัยด้านการธ ารงรักษา ย่อมเป็นสาเหตุที่ท าให้
พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานที่ท า แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีปัจจัยด้านการธ ารงรักษาพนักงาน
จะพอใจในงานที่ท า ทั้งนี้ เพราะปัจจัยด้านการธ ารงรักษาเป็นเพียงข้อก าหนดเบื้องต้น เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้พนักงานไม่พอใจในงานที่ท า และไม่ให้เกิดความท้อถอยไม่อยากท างาน เพราะจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานได้ (ประทวน วันนิจ, 2550) 
 

 2.1.3 ความหมายของการลาออก 
 
  การท างานในองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การลาออกของ
พนักงานได้ ซึ่งก่อนที่การลาออกจะเป็นเรื่องที่นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจนั้น March and 
Simon ได้เขียนหนังสือเรื่อง Organizations ไว้เมื่อปี 1958 โดยมีใจความที่เกี่ยวข้องกับความหมาย
ของการลาออกว่า พนักงานที่มีความสุขในการท างาน และไม่คิดที่จะต้องการหางานใหม่ คือ พนักงาน
ที่จะอยู่และปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป (March & Simon, 1958) ซึ่งความหมายนี้ได้กลายเป็นพื้นฐาน 
แนวคิดของการลาออกในงานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลาออกต่อมา ซึ่งในปี 1965 Emery and 
Trist ได้ศึกษาเรื่องของการลาออก และได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า เมื่อบุคคลที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งโดยปกติแล้วระดับความสัมพันธ์จะเพ่ิมมากขึ้น แต่ถ้าเกิดกรณีที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลง 
ผู้ปฏิบัติงานจะน าประสบการณ์ในอดีต มาพิจารณาและยุติการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันลง (Emery & 
Trist, 1965) จนกระทั่งในปี 1972 Strauss and Sayless ได้อธิบายความหมายของการลาออก
เพ่ิมเติม ดังนี้ การลาออก หมายถึง การสิ้นสุดการจ้างงาน ซึ่งมีผลท าให้พนักงานต้องยุติบทบาทการ
ท างานในองค์กร และลาออกจากองค์กรไป และในขณะเดียวกันจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ใหม่เข้ามาท างานทดแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท างานอาจเป็นได้ทั้งกรณีที่เคยท างานกับ
องค์กรมาแล้ว หรือแม้กระท้ังยังไม่เคยท างานกับองค์กรมาเลย (Strauss & Sayles, 1972) 
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  ต่อมา Mobley ได้วิจัยเรื่องของการลาออกโดยอาศัยความหมายของการลาออกจากแนวคิด
ของ March and Simon โดย Mobley ได้น าเสนอความหมายของการลาออก กระบวนการคิดและ
การปฏิบัติของพนักงานที่จะลาออกขึ้น ซึ่ง Mobley ได้ให้ความหมายของการลาออกว่าการลาออก 
หมายถึง การที่พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ เริ่มคิดท่ีจะหางานใหม่ และน างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมา
เปรียบเทยีบกับข้อเสนอของงานใหม่ แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากองค์กรไป (Mobley, 1977) นอกจาก 
Mobley ที่น าความหมายของการลาออกของ March and Simon มาต่อยอดเป็นงานวิจัยแล้ว ยังมี 
Price และ Bluedorn (Bluedorn, 1982; Price, 1977) ที่ได้ให้ความหมายของการลาออกไว้ซึ่งมี
ความสอดคล้องกัน เช่นเดียวกับนักวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จากแนวคิดของนักวิชาการ นักวิจัย
หลายท่าน ยังมีนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้ให้ค าจ ากัดความของการลาออกไว้มากมาย และในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดของการลาออกได้ดังนี้   
  การลาออก หมายถึง การที่บุคคลที่ได้รับเลือกให้เข้ามาปฏิบัติงาน และมีสถานภาพเป็น
สมาชิกขององค์กร พิจารณาตัดสินใจยุติบทบาท หน้าที่การท างานของตนเองในองค์กร และลาออก
จากองค์กรไป 
  เมื่อได้ทราบถึงความหมายของการลาออกจากนักวิชาการและนักวิจัยแล้ว จะช่วยให้                   
นักทรัพยากรมนุษย์เข้าใจเหตุการณ์การลาออกของพนักงานจากองค์กรได้มากขึ้น ซึ่งจากการ
พิจารณาการลาออกที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่วนใหญ่จะพบประเภทของการลาออกเพียง 2 ประเภท 
เทา่นั้น คือ การลาออกโดยไม่สมัครใจ และการลาออกโดยสมัครใจ 
 

 2.1.4 ประเภทของการลาออก 
 
  การลาออกของพนักงานที่พบในองค์กรนั้น มักจะเป็นการลาออกของพนักงานที่ตัดสินใจยุติ
บทบาทการท างานของตนเองลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงประเภทของการลาออกจะพบว่ามี
การลาออกอยู่ 2 ประเภท คือ การลาออกโดยไม่สมัครใจ และการลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งได้มี
นักวิชาการหลายท่าน เช่น 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 การสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์กรซึ่งพนักงานไม่
สามารถควบคุมได้ โดยส่วนใหญ่องค์กรจะเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเกษียณอายุ 
และเสียชีวิตด้วย 
 
  2) การลาออกโดยสมัครใจ 
 
  การลาออกโดยสมัครใจ หมายถึง การทีพ่นักงานขององค์กรเป็นผู้ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็น
สมาชิกขององค์กรด้วยตนเอง ซึ่งการลาออกประเภทนี้  จะถูกพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ            
คือ การลาออกโดยสมัครใจที่ไม่มีผลกระทบต่อองค์กร และการลาออกโดยสมัครใจที่มีผลกระทบต่อ
องค์กรทั้งในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 
  จากความหมายของประเภทของการลาออกที่องค์กรต้องให้ความสนใจ และต้องด าเนินการ
หาทางป้องกันคือ การลาออกโดยสมัครใจที่มีผลกระทบต่อองค์กรในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยง
ได้ เพราะการลาออกในลักษณะนี้มักเกิดจากสาเหตุด้านค่าตอบแทน และเงื่อนไขในการท างาน 
(Griffeth & Hom, 2001) ต่อมา Heneman and Judge ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องประเภทของการ
ลาออกที่ต่อยอดจาก Griffeth and Hom พบว่า การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจมักเกิดขึ้นจาก
การกระท าขององค์กร ส่วนการลาออกจากงานโดยสมัครใจ ประกอบด้วย การลาออกจากงานแบบที่
องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้(Heneman & Judge, 2006) ดังนี้ 

ภาพที่ 2.3 การลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจ 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าประเภทของ
การลาออกมี 2 ประเภท ดังนี้ 
  1) การลาออกจากงานแบบไม่สมัครใจ หมายถึง การลาออกของพนักงานขององค์กรที่ไม่ได้
ตั้งใจ และไม่สามารถควบคุมได้ มักเกิดขึ้นจากการด าเนินการขององค์กร เช่น การปลดออก และการ
ลดขนาดขององค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเกษียณอายุ และการเสียชีวิตอีกด้วย 
  2) การลาออกจากงานแบบสมัครใจ หมายถึง พนักงานขององค์กรตัดสินใจยุติบทบาทการ
เป็นสมาชิกขององค์กรเองด้วยความตั้งใจ โดยมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยการลาออกจากงานแบบที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
  การลาออกจากงานแบบสมัครใจในกรณีที่องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงได้ นักทรัพยากรมนุษย์
ต้องให้ความสนใจในการหาสาเหตุ เพ่ือน ามาหาแนวทางในการป้องกัน ก าหนดกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงการลาออกจากงานของพนักงานที่มีศักยภาพ 
ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่นักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ คือ ปัจจัยด้านความตั้งใจลาออก 
 

 2.1.5 ความตั้งใจลาออก 
  
    ความตั้งใจลาออกจากงานเป็นกระบวนการตัดสินใจของพนักงานก่อนที่จะด าเนินการลาออก
จากองค์กรไป (Hom et al., 1984; Mobley et al., 1978; Mowday et al., 1979; Steers, 1977) 
ดังนั้นการท าความเข้าใจความหมายของความตั้งใจลาออกจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อนักวิจัยที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก ซึ่งจากการศึกษาบทความ ต าราวิชาการพบว่า ความตั้งใจ

ภาพที่ 2.4 การลาออกจากงานโดยสมัครใจ 
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ลาออกของพนักงานมีความส าคัญเป็นอย่างมากกับองค์กร เพราะเมื่อพนักงานได้แสดงเจตนาในการ
ยุติบทบาทหน้าที่ในที่ในการท างานกับองค์กรลงแล้ว องค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องหาพนักงานใหม่
เข้ามาทดแทน เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น ความตั้งใจลาออกจึงเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญที่ใช้ในการท านายการลาออกของพนักงานในองค์กร (Chang, 2009) ดังนั้น จึงมี
นักวิชาการหลายท่านได้พยายามให้ค าจ ากัดความของความตั้งใจลาออกไว้ ดังนี้  
  ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความมุ่งม่ันของพนักงานในการวางแผนที่จะออกจากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน และเริ่มมองหาโอกาสในการเริ่มงานใหม่ (Caplan & Jones, 1975; Fishbein & Ajzen, 
1975; Lacity et al., 2009; Tett & Meyer, 1993) ซึ่งหากพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกได้รับ
โอกาสในการท างานกับองค์กรใหม่แล้ว ก็พร้อมที่จะแสดงเจตนาในการลาออกจากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยความตั้งใจลาออกนั้นอาจได้รับอิทธิพลมาจากความรู้สึกที่มีต่องาน (Mowday et al., 
2013) จากแนวคิด และค าจ ากัดความที่นักวิชาการ และนักวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความตั้งใจลาออกได้ ดังนี้  
  ความตั้งใจลาออก หมายถึง ความคิดของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ท างานอยู่ใน
องค์กร ที่มีความมุ่งม่ันที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ท าอยู่ เพ่ือหางานใหม่ท ากับองค์กรอ่ืน  
  ความตั้ งใจลาออกเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญในการศึกษาและวิจัยต่อการหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นักวิจัยหลายท่านจึ งได้พยายาม
ศึกษาและวิจัย จึงท าให้ทราบว่าความตั้งใจลาออกนั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญ (Mueller & Price, 1990) 
 

 2.1.6 ความพึงพอใจในการท างาน 
 
  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจในการท างานเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิจัย
หลายท่านให้ความสนใจ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความ
ตั้งใจลาออกของพนักงาน จากการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น นั กวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานไว้ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของพนักงานที่มีต่องาน (Feldman 
& Arnold, 1983; Locke, 1976; Newstrom & Davis, 1985) โดยเกิดจากความรู้สึกทางอารมณ์
ของพนักงานที่พิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของงานที่ท าอยู่ว่าชอบหรือไม่ชอบ (Kreitner & 
Kinicki, 1992) ต่อมา Spector (Spector, 1997) ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการ
ท างานเพ่ิมเติมจากนักวิชาการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีใจความว่า ความพึงพอใจในการท างาน 
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หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบที่พนักงานมีต่องานที่ท า ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับ
การตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้พนักงานมีขวัญก าลังใจ กระตือรือร้นในการท างาน
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง จากความหมายของความพึงพอใจในการท างานของนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจในการท างานได้ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบของ
พนักงานทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ท า
อยู่ 
 จากงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาท าให้ทราบว่า ความพึงพอใจในการท างานนั้น ถูกพบว่าเป็น
ปัจจัยที่ใช้ในการท านายความตั้งใจลาออกของพนักงานในองค์กร  (Mobley et al., 1979; Price & 
Mueller, 1986; Williams & Hazer, 1986) ซึ่งนอกจากงานวิจัยในอดีตแล้ว ผู้วิจัยยังพบว่างานวิจัย
ในปัจจุบันนั้น แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการท างานยังคงมีความสัมพันธ์และใช้ในการท านาย
ความตั้งใจลาออกของพนักงานในองค์กร เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา เช่น  
 Tzeng (Tzeng, 2002) ซึ่งเป็นนักวิจัยชาวไต้หวันที่ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจ  
และความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลทีมีต่อความตั้งใจลาออกในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)    
จากพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 3 โรงพยาบาล ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐจีน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในการท างานนั้นเป็นตัวท านายความตั้งใจลาออกของพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
  K.-Y. Lu, Lin, Wu, Hsieh, and Chang (Lu et al., 2002) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้งใจลาออก ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ และความพึงพอใจใจการท างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลวีชาชีพมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Alniacik, Cigerim, Akcin, and Bayram (Alniacik et al., 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของ
การรับรู้ด้านชื่อเสียงขององค์กร ความผูกพันและความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อความตั้งใจลาออก 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการท างานนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจลาออก 
  De Gieter, Hofmans and Pepermans (De Gieter et al., 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ทบทวนผลกระทบของความพึงพอใจในการท างาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความตั้งใจ
ลาออกของพยาบาล: การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจในการท างานนั้นเป็นตัวท านายความตั้งใจลาออกของพยาบาล 
  Chen และคณะ (Chen et al., 2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของปัจจัยที่
มี อิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)               
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ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของ         
ทันตแพทย์อย่างมีนัยส าคัญ 
  Abualrub, El-Jardali, Jamal, & Al-Rub (Abualrub et al., 2016) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และความ
ตั้งใจคงอยู่กับองค์กรของพยาบาลชาวจอร์แดน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการท างานนั้น
เป็นตัวท านายความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร 
  จากงานวิจัยในอดีตและในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าถ้าพนักงานในองค์กรมีระดับความความ     
พึงพอใจในงานอยู่ในระดับที่ต่ ามากแล้ว ๆ ในที่สุดพนักงานนั้น จะเริ่มมีความคิดที่จะตัดสินใจลาออก
จากงาน (Lambert et al., 2001; Steel & Ovalle, 1984) ซึ่งระดับความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Lambert et al., 2001) 
 

 2.1.7 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
  สภาพแวดล้อมในการท างานมีความซับซ้อนและประกอบไปด้วยหลากหลายมิติ  งานวิจัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สนับสนุนว่าสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานในองค์กร (Hackman & Oldham, 1974) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าจากต ารา และบทความทางวิชาการ
ของนักวิจัยหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นไว้มากมาย ความหมาย
ของสภาพแวดล้อมในการท างานที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดอาจหมายถึงความหมายที่ตรงตามตัวนั่นคือ 
สถานที่ สถานการณ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานนั้นปฏิบัติงานอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีมากขึ้น ผู้วิจัยจึงศึกษา
งานวิจัยในอดีตพบว่า Briner (Briner, 2000) ได้อธิบายและจัดแบ่งสภาพแวดล้อมในการท างาน
ออกเป็นหมวดหมู่กว้าง ๆ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของ
องค์กร ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกับ Hanaysha และ Opperman (Hanaysha, 2016; Opperman, 
2002) ที่ได้แบ่งกลุ่มสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมด้าน   
มนุษยสัมพันธ์, สภาพแวดล้อมทางด้านองค์กร และสภาพแวดล้อมทางด้านเทคนิค จากความหมาย
ของสภาพแวดล้อมในการท างานของนักวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
ของสภาพแวดล้อมในการท างานได้ดังนี้ 
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  สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมและลักษณะที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมด้านมนุษยสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมทางด้านองค์กร และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเทคนิค 
  จากการศึกษาความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และทบทวน
วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ความขัดแย้งทางบทบาท, ความหลากหลายของงาน, 
รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน, ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และความอิสระในการ
ท างาน (Lambert et al., 2001) 
 
 1) ความขัดแย้งในบทบาท 
 
  ความขัดแย้งในบทบาท ในบริบทของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อาจหมายถึงเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยได้รับค าสั่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ      
หรือความคาดหวังจากผู้บังคับบัญชา 2 คน หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งบางครั้งค าสั่ง หน้าที่      
ความรับผิดชอบ หรือความคาดหวังที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอาจไม่สอดคล้องกันจึงท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความยากล าบากจนเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ซึ่งความขัดแย้งในบทบาทนั้นเป็น
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์กร         
(Katz & Kahn, 1978) การศึกษา และท าความเข้าใจปัจจัยด้านความขัดแย้งในบทบาทจึงเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจ และได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
  ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง บทบาทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 2 บทบาทขึ้นไป ที่ได้รับความ
ต้องการหรือความคาดหวังพร้อมกันซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือได้รับค าสั่งที่
ท าให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหนึ่งมีความยากกว่าการปฏิบัติงานในอีกบทบาทหนึ่ง (Katz & Kahn, 
1978) และจากการศึกษาของ L. A. King and King (King & King, 1990) พบว่าความต้องการหรือ
ความคาดหวังที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับนั้นยังคงสร้างความกดดันต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย นอกจากนี้ 
Cockerham (Cockerham, 1995) ได้อธิบายสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในบทบาทว่า เกิดขึ้น
จากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่บุคคลต้องเผชิญกับความคาดหวัง ความต้องการ หน้าที่             
ความรับผิดชอบ หรือค าสั่งที่ได้รับมานั้นมีความขัดแย้งกัน เนื่องมาจากบุคคลมีหลายบทบาทที่ต้อง
แสดงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการด ารงสถานภาพ 2 สถานภาพหรือมากกว่า 2 สถานภาพขึ้นไป        
ท าให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน จากนักวิชาการ นักวิจัยที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของความขัดแย้งในบทบาทเพ่ือใช้ในการวิจัยได้ดังนี้ 
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   ความขัดแย้งในบทบาท หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคคลได้รับความต้องการ 
ความคาดหวัง หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือค าสั่งจากการท างานที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน       
โดยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่พนักงานต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพหรือมากกว่า 
2 สถานภาพขึ้นไป ท าให้ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาที่พร้อมกัน 
  ความขัดแย้งในบทบาท ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานตามที่ Katz and Kahn ได้
กล่าวไว้ในงานวิจัย ซึ่งนอกจากนักวิจัยในอดีตแล้ว ความขัดแย้งในบทบาทยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
  Koustelios, Theodorakis and Goulimaris (Koustelios et al., 2004) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคลุมเครือของบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และความพึงพอใจในการท างานของครูพละใน
ประเทศกรีซ ซึ่งผลวิจัยพบว่าความขัดแย้งในบทบาทเป็นตัวท านายความพึงพอใจในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญ 
   Tarrant and Sabo (Tarrant & Sabo, 2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความขัดแย้งในบทบาท 
ความครุมเครือของบทบาท และความพึงพอใจในการท างานของพยาบาลที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร 
ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าความขัดแย้งในบทบาทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Vazifehdust and Asadollahi (Vazifehdust & Asadollahi, 2014) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งในบทบาท ความครุมเครือในบทบาท และความพึงพอใจในการท างาน  ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าความขัดแย้งในบทบาทนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจในการท างาน 
  Belias, Koustelios, Sdrolias, and Aspridis (Belias et al., 2015) ไ ด้ ศึ กษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง 
ความพึงพอใจในการท างาน ความขัดแย้งในบทบาท และความอิสระในการท างานของพนักงานใน
ธนาคารกรีซ ซึ่งผลการศึกษายืนยันเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต กล่าวคือ ความขัดแย้งในบทบาทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
   Bongga and Susanty (Bongga & Susanty, 2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความ
ขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือของบทบาท และความพึงพอใจในการท างานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทขนส่งของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งในบทบาทมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจในการท างาน 
 
 2) ความหลากหลายของงาน 
   
  ความหลากหลายของงานถูกพบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาความหลากหลายของงานต่อความพึงพอใจในการท างาน     
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เช่น Hackman and Lawler (Hackman & Lawler, 1971) ที่พบว่าความหลากหลายของงานมี
ความแปรผันตรงกับความพึงพอใจของพนักงาน กล่าวคือ ถ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่างาน
ของตนนั้นมีความหลากหลายอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ระดับความพึงพอก็จะอยู่ในระดับที่สูงด้วย        
และจากงานวิจัยของ Glisson and Durick (Glisson & Durick, 1988) ที่ศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรด้านธุรกิจบริการ ชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายของงานนั้นเป็นตัวท านายความพึงพอใจใน
การท างานที่ดีที่สุดในด้านของคุณลักษณะของงาน ต่อมา Campion, Medsker and Higgs 
(Campion et al., 1993) ได้ค้นพบว่าความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การท างานอย่างมีนัยส าคัญจากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกลุ่มการท างาน
และประสิทธิภาพ: การน ามาใช้เพ่ือการออกแบบกลุ่มการท างานที่มีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าความหลากหลายของงานมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการท างาน นักวิชาการหลายท่านจึงได้อธิบายถึงคุณลักษณะของงานว่า งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจ า (Routine) เรียบง่าย (Simple) และขาดความท้าทาย (Non Challenging) 
จะน ามาซึ่ งความไม่ พึ งพอใจในการท างานของพนั กงาน  (Argyris, 2017; Blauner, 1964; 
Friedmann, 1961) จากข้อค้นพบในงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นักวิจัยหลายท่านจึงเริ่มศึกษา
การออกแบบงาน เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนักงาน เช่น Turner and Lawrence (Turner & Lawrence, 1965) ที่พบว่า
คุณลักษณะของงาน พนักงานผู้ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญ  
  ต่อมา Morgeson and Humphrey (Morgeson & Humphrey, 2006) เห็นว่าการวัดการ
ออกแบบงานที่มีอยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์ จึงได้ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเครื่องมือในการวัดการออกแบบงานที่
เรียกว่า แบบสอบถามด้านการออกแบบงานเพ่ือใช้ในการประเมินการออกแบบงานและธรรมชาติของ
งาน (The Work Design Questionnaire) ซึ่งจากกการวิจัยยังคงพบว่าความหลากหลายของงานยังมี
ผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในองค์กร จากงานวิจัย และข้อค้นพบของนักวิจัย และ
นักวิชาการท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น สามารถน ามาสรุปความหมายของความหลากหลายของงานได้ 
ดังนี้ 
  ความหลากหลายของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานประเภทหนึ่งที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ท างานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ า เรียบง่าย และขาดความท้าทาย 
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  3) รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 
  จากการศึกษาของนักวิชาการ และนักวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินนั้น ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ (Lambert et al., 
2001) ซึ่งจากการศึกษา ค้นคว้า ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า นักวิชาการ นักวิจัยในอดีตได้ให้ความสนใจใน
ประเด็นนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการท าความเข้าใจถึงความหมายของรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน และการลาออกของ
พนักงานในองค์กร เนื่องจากการท าความเข้าใจความหมายของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะช่วยให้
การศึกษาและวิจัยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และความ   
พึงพอใจในการท างาน และการลาออกของพนักงาน สามารถเข้าใจได้ง่ ายขึ้น โดยนักวิชาการ          
และนักวิจัยได้ให้ความหมายของรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไว้ดังนี้ 
  รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หมายถึง สิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์กร ซึ่งเป็นการตอบ
แทนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและถือเป็นค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ที่พนักงานควร
จะได้รับจากองค์กร โดยค่าตอบแทนพ้ืนฐานนั้นประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน  อีกส่วนหนึ่งคือ 
ค่ าตอบแทนจู ง ใจ  เป็นต้น  (Gomez-Mejia et al., 2007; Milkovich et al., 2011) ซึ่ ง  Mondy 
(Mondy, 2011) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้น ยังประกอบไปด้วย โบนัส 
รางวัลเหมาจ่าย และผลประโยชน์อ่ืน ๆ อีกด้วย จากความหมายของนักวิชาการ และนักวิจัยที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้ดังนี้ 
  รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  หมายถึง สิ่งที่องค์กรตอบแทนให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กร ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัล
เหมาจ่าย และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน  
 จากการค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่ารางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้น ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อความพึงพอใจในการท างาน และความตั้งใจลาออกของพนักงาน เช่น 
  Mustapha (Mustapha, 2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อความ
พึงพอใจในการท างานระหว่างพนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและความ
พึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Nazir, Qun, Akhtar, Shafi, and Nazir (Nazir et al., 2015) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าตอบ 
แทนที่เป็นตัวเงินและผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจค้าปลีก        
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 
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  Zaraket and Saber (Zaraket & Saber, 2017) ได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินที่มีต่อความพึงพอใจในการท างานและการปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
 
  4) ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
 
  ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน สามารถอธิบายได้หลากหลายวิธีตามทฤษฎีที่ถูก
น ามาใช้อ้างอิง เช่น ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) ที่อธิบายความหมายของ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร    
โดยบุคคลเหล่านั้นจะมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจากงานวิจัย
ของ Herzberg (Herzberg, 1966) ได้จัดกลุ่มความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงานไว้ 3 ประเภท โดย
ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา จาก
ความหมายของความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของความสัมพันธ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะต้องติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วยกันกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา       
เพ่ือนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างานนั้น ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
  Lin and Lin (Lin & Lin, 2011) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรและผลแทรกแซงของความพึงพอใจในการ
ท างาน ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
  Woods (Woods, 2011) ได้เผยแพร่บทความไว้ในเว็บไซต์ HR Magazine ของประเทศ
อังกฤษว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบส ารวจจากทั้งหมด 520 ราย เชื่อว่าความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาความพึงพอใจในการท างาน 
  Saeed และคณะ (Saeed et al., 2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานในปากีสถาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ของผู้มี ส่วนร่วม
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
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 Aamir, Salman, Asif and Bahar (Aamir et al., 2014) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศปากีสถาน ซึ่งจากข้อค้นพบ
ท าให้ทราบได้ว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Raziq and Maulabakhsh (Raziq & Maulabakhsh, 2015) ได้ศึกษาผลของสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่มีต่อความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยข้อหนึ่งกล่าวว่า
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญ 
  Dornfeld (Dornfeld, 2017) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานนั้นเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความผูกพันต่อองค์กร โดยอ้างอิงจากรายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงานในปี 2016 ของ SHRM  
 
  5) ความอิสระในการท างาน 
 
  ความหมายโดยทั่วไปของความอิสระในการท างานของพนักงานในองค์กร หมายถึง พนักงาน
ในองค์กรมีอิสระต่อการก าหนดแนวทางการท างานของตนเอง (Mayhew, n.d.) ซึ่งนอกจากจะมี
ความอิสระในการก าหนดแนวทางการท างานด้วยตนเองแล้วนั้น ความอิสระในการท างานยังมี
ความหมายรวมไปถึงความมีอิสระในการตัดสินใจในการก าหนดตารางการท างานของตนเอง หรือวิธี
ในการท างานที่จะท าให้งานที่ท าอยู่นั้นแล้วเสร็จ (Hackman & Oldham, 1980; Robertson, n.d.) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Lincoln and Kalleberg (Lincoln & Kalleberg, 1992) และ Mueller, 
Boyer Price and Iverson (Mueller et al., 1994) ที่ได้อธิบายความหมายของความอิสระในการ
ท างานไว้ จากความหมายของนักวิจัย นักวิชาการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของความอิสระในการท างาน ได้ดังนี้ 
  ความอิสระในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่องานที่ท าอยู่นั้นว่ามี
อิสระในการท างานของตนเอง เช่น สามารถก าหนดวิธีการท างานให้แล้วเสร็จ สามารถก าหนดตาราง
การท างานได้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
 ความมีอิสระในการท างาน เป็นปัจจัยที่ถูกน ามาใช้ในการพิจารณาความสัมพันธ์ด้านความ 
พึงพอใจในการท างานอีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ศึกษาด้านความ
พึงพอใจในการท างานในปัจจุบันนั้น ยังคงให้ความส าคัญกับความมีอิสระในการท างาน ซึ่งจะเห็นได้
จากงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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  Hanson, Jenkins and Ryan (Hanson et al., 1990) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างาน และความมีอิสระในการท างาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัย
พบว่าความอิสระในการท างานเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการท านายความพึงพอใจในการท างาน
มากที่สุด 
  Nguyen, Taylor and Bradley (Nguyen et al., 2003) ได้ศึกษาเก่ียวกับความอิสระในการ
ท างานและความพึงพอใจในการท างาน ผลการศึกษาพบว่าความอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการท างาน 
  Saragih (Saragih, 2015) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของความอิสระในการท างานที่มีต่อ
ผลลัพธ์ของงาน ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการท างาน  
 Belias และคณะ (Belias et al., 2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการท างาน 
ความขัดแย้งในบทบาท และความอิสระในการท างานของพนักงานในธนาคารกรีซ ซึ่งผลการศึกษา
ยืนยันเช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต กล่าวคือ ความอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ
พึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Gözükara and Çolakoğlu (Gözükara & Çolakoğlu, 2016) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ    ความ
ขัดแย้งระหว่างการท างานและครอบครัว ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างาน และ
ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ 
  Giles, Parker, Mitchell and Conway (Giles et al., 2017) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ของงานที่ปรึกษาของพยาบาลมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความ
อิสระในการท างานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน 
 

 2.1.8 แบบจ าลองการลาออก 
  
 การลาออกจากองค์กรของพนักงานมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ความตั้งใจลาออก, ความพึง
พอใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ความขัดแย้งในบทบาท, ความหลากหลายของ
งาน, รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน, ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และความอิสระใน
การท างาน) นักวิชาการ และนักวิจัยหลากหลายท่านจึงได้พยายามศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนักงาน และพยายามสร้างแบบจ าลองการลาออกไว้ ดังนี้ 
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 Mobley และคณะ (Mobley et al., 1978) ได้ท าการศึกษา และสร้างแบบจ าลองการ
ลาออก โดยอธิบายว่า ความไม่พอใจในงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้บุคคลมีความคิดที่จะต้องการการ
ลาออก หลังจากนั้นบุคคลจะเริ่มมองหางานใหม่ และถ้าบุคคลได้รับโอกาสในการเริ่มงานใหม่กับ
องค์กรใหม่แล้ว บุคคลก็จะต้องตัดสินใจว่าจะท างานอยู่ต่อไปกับองค์กรเดิม หรือเลือกที่จะลาออกและ
ไปปฏิบัติงานกับองค์กรใหม่ เกิดเป็นพฤติกรรมการอยู่หรือลาออกจากองค์กรในที่สุด โดยมีตัวแปรที่
ส าคัญในกระบวนการลาออก คือ ต าแหน่งงานที่ว่างอยู่ ในขณะนั้น ซึ่งจากการทดสอบของ Mobley  
ที่ได้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ท างานอยู่ในโรงพยาบาลจ านวน 203 คน โดยใช้สมการถดถอยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งผลงานวิจัยได้ให้ข้อสนับสนุนว่า คว ามไม่พึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก ซึ่งความตั้งใจลาออกมีผลโดยตรงกับการลาออก 
 

 
 

 
  ต่อมา Lambert และคณะ (Lambert et al., 2001) ได้ปรับปรุงแนวคิดการลาออก โดยเพิ่ม
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการลาออก 2 ปัจจัย กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคล (Demographic) และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Environment) จากงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัจจัย
ทั้ง 2 ตัวที่กล่าวมานี้ มีความสัมพันธ์กับการลาออกโดยสมัครใจ (Chang, 2010) นอกจากนี้หาก
พิจารณาถึงงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นตัวแปรที่ส าคัญส าหรับการ
ลาออกของพนักงานในองค์กร เพราะความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจ

ภาพที่ 2.5 แบบจ าลองการลาออกตามแนวคิดของ Mobley และคณะ 
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ภาพที่ 2.6 แบบจ าลองการลาออกตามแนวคิดของ Lambert และคณะ 

ลาออกของพนักงาน และความตั้งใจลาออกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลาออก  (Ang & Koh, 
1997; Mobley et al., 1978; Price & Mueller, 1986; Williams & Hazer, 1986) 

 
 
 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมืองข้อมูล 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการท าเหมืองข้อมูลนั้น จะช่วยให้สามารถน าข้อมูลที่องค์กรมีอยู่
มากมายมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลที่องค์กรมีอยู่นั้น หากน ามา
พิจารณาแล้วก็จะพบว่าในแต่ละฝ่ายหรือแผนกขององค์กร ก็จะมีข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก 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
ข้างต้นจะเห็นว่าข้อมูลในแต่ละฝ่ายมีมากมาย หากองค์กรสารมารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์    
ผู้วิจัยเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยในการวางแผน สร้างกลยุทธ์ที่จะสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรได้อย่างดี การวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยความรู้เกี่ยวศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล          
ซึ่งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์การ
วิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา ถูกกล่าวถึงในทฤษฎีล าดับขั้นของความรู้  (DIKW 
hierarchy theory) ของ Ackoff (Ackoff, 1989) ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการอย่างแพร่หลาย 
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(Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 1998; Tuomi, 1999) ทฤษฎีล าดับขั้นของความรู้
นั้นแสดงได้ดังภาพที่ 2.7 
 

 
 
 
 จากภาพที่  2.7 จะเห็นว่าทฤษฎีล าดับขั้นของความรู้  เริ่มต้นอ่านจากข้อมูล (Data) 
สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และปัญญา (Wisdom) ตามล าดับได้ ซึ่งการอ่าน
เรียงล าดับแบบนี้เป็นวิธีการอ่านแบบล่างสู่บน  (Alavi & Leidner, 2001; Davenport & Prusak, 
1998) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีล าดับขั้นของความรู้มากยิ่งขึ้น การท าความเข้าใจความหมาย
ของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
 

 2.2.1 ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา  
 
  1) ความหมายของข้อมูล  
 
  ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ตั้งแต่อดีต จนกระทั้งปัจจุบัน ข้อมูลมักมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Internet of Things ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ านวน
มากรอบ ๆ ตัวเราและถูกน ามาใช้ในหลายรูปแบบ เช่น การค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine         
ซ่ึง Google ได้ประมวลผลถึงวันละ 24 Petabyte การ Upload รูปภาพ 10 ล้านรูป ผ่าน Facebook 
ในทุก ๆ ชั่วโมง การทวิตข้อความผ่าน Twitter วันละ 400 ข้อความ (Salleb-Aouissi, 2018) หรือ
แม้กระทั้งการน าข้อมูลมาวิจัยหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า เป็นต้น ซึ่งมีก าร
ประมาณการว่ าในปี  ค.ศ.  2020 ข้อมูลในจักรวาลของยุคดิจิตอลจะมีถึง  44 Zettabytes               

ภาพที่ 2.7 ทฤษฎีล าดับขั้นของความรู้ (DIKW Hierarchy Theory) 
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หรือประมาณ 44 Trillion Gigabytes (EMC, 2014) การท าความเข้าใจความหมายของ ข้อมูล        
จึงเป็นพ้ืนฐานในการน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดย Zins ได้อธิบายว่า     
ข้อมูล เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที (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) ข้อความ ตัวเลข กราฟ รูปภาพ วิดีโอ (Salleb-
Aouissi, 2018) อีกด้วย 
  จากค าจ ากัดความของข้อมูลที่นักวิจัย นักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงอาจ
น ามาสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ 
กราฟที่มีอยู่รอบตัวทุก ๆ ที่ แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที 
 
  2) ความหมายของสารสนเทศ  
 
   ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวหากได้รับการจดบันทึกไว้ แล้วน ามาด าเนินการบางอย่าง         
เช่น จัดเรียงล าดับ ค านวณ หรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จดบันทึกคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Onet)  
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วน ามาเสนอเป็นสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน สารสนเทศนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะส่งบุตร
หลาน เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล และสารสนเทศ                 
จะท าให้เห็นถึงประโยชน์ของการน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้กับองค์กร      
ดังนั้น นักวิชาการ นักวิจัยหลายท่านจึงได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของค าว่าสารสนเทศไว้
มากมาย เช่น Rowley and Hartley (Rowley & Hartley, 2017) ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า 
สารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้มาจากการสรุปของข้อมูล แต่มีความแตกต่างจากข้อมูลตรงที่
การน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือตอบค าถามที่ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของ Gamble และ Blackwell (Gamble & Blackwell, 2001) นอกจากนักวิชาการ 
นักวิจัยชาวต่างชาติแล้ว นักวิชาการชาวไทย เช่น ดร. สมบัติ กุสุมาวลี ได้สรุปความหมายของค าว่า 
สารสนเทศ ไว้ดังนี้ สารสนเทศ คือการน าข้อมูลที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วน าไปใช้
ประโยชน์ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2550) ซึ่งนอกจาก สมบัติ กุสุมาวลีแล้ว ไพโรจน์ ชลารักษ์ ยังได้ให้
ความหมายของ สารสนเทศ ไว้ว่า สารสนเทศ คือ สภาพของข้อมูลที่ถูกน าเสนอหรือเปิดเผยเพ่ือใช้
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ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง สารสนเทศจึงเป็นข้อมูลที่ถูกจัดกระท าแล้ว และมักจะอยู่รูปของการ
บันทึกในวัสดุต่าง ๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ มากมาย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกัน และน ามา
ผสมผสานกันได้ (ไพโรจน์ ชลารักษ์, 2551)  
  จากค าจ ากัดความของค าว่าสารสนเทศ ของนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งชาวไทย และต่างชาติ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของค าว่า สารสนเทศ ได้ดังนี้ สารสนเทศ คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดกระท า
ด้วยกระบวนการใด กระบวนการหนึ่งแล้วน ามาสรุปผล จากนั้นน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้  
 
  3) ความหมายของความรู้  
 
  ในปัจจุบันนี้สารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายในยุคของ IoT ซึ่งเมื่อน าสารสนเทศที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ หรือมาด าเนินการด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็จะเกิดเป็นความรู้ขึ้น เช่น ห้าง  
Wallmart ได้น าสถิติการซื้อสินค้ามาวิเคราะห์ พบว่าลูกค้าเพศชายที่แต่งงานและมีลูกแล้ว มักจะซื้อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ พร้อมกับผ้าอ้อม จึงได้จัดโปรโมชั่น และย้ายผังสินค้าสองชนิดนี้
ให้อยู่ใกล้กัน ส่งผลให้ห้างฯ มียอดขายมากขึ้น (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) จากตัวอย่างข้างต้น 
เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารตัดสินใจก าหนดโปรโมชัน และย้ายผังสินค้า โดยการน าสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งท าให้ผู้บริหารเกิดความรู้ จากตัวอย่างนี้จะท าให้ทราบว่าความรู้เกิดขึ้นจากการน า
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง หรือมากกว่านั้น 
เช่น การจัดเรียง การจัดโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งตรงกับความหมายของค าว่า ความรู้ของ Nonaka และ 
Rowley and Hartley (Nonaka, 1994; Rowley & Hartley, 2017) ดังนั้นความรู้จึงถูกเข้าใจว่า
เป็นการแปลผลจากสารสนสนเทศโดยอาศัยความเชื่อของผู้แปลและบริบทในการน ามาใช้ (Wognin 
et al., 2012) 
  จากค าจ ากัดความ และตัวอย่างของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของ
ความรู้ได้ ดังนี ้ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้ประโยชน์โดยผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง 
หรือมากกว่านั้น แล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  
  4) ความหมายของปัญญา 
  
  กฤศณัฎฐ์ เมธวินชยุตม์ (กฤศณัฎฐ์ เมธวินชยุตม์ , 2556) ได้ให้ความหมายของปัญญา         
ไว้ว่า ปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ และสามารถน าความรู้ ความเข้าใน
ใจนั้นมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ การท างาน เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกจากจะมี
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นั กวิ ช าการชาว ไทยแล้ ว  Jessup, Valacich and Wade (Jessup et al., 2003) นั กวิ ช าการ
ชาวต่างชาติยังได้ให้ความหมายของปัญญาไว้ว่า ปัญญา เป็นการสะสมของความรู้ที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อมาในปี Awad and Ghaziri (Awad & Ghaziri, 2004) ได้
อธิบายความหมายของปัญญาเพ่ิมเติมว่า ปัญญานั้นเปรียบเสมือนนามธรรมขั้นสูงสุดที่มีวิสัยทัศน์ และ
ความสามารถในการมองการณ์ไกล  
  จากความหมายของปัญญา ของนักวิชาการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ความหมายของปัญญาได้ดังนี้ ปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่มุมของการท างาน และการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว 
 

   2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
  
  จากค าจ ากัดความของความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญาจะเห็นได้ชัดเจน
ว่าข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญานั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญานั้น ดร. สมบัติ กุสุมาวลี        
ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าใน
ช่วงเวลาเทศกาลต่าง ๆ พบว่า ลูกค้ามักซื้อของขวัญ และการ์ดอวยพร พร้อมทั้งบางรายยังใช้บริการ
ห่อของขวัญเพ่ิมเติมด้วย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่น าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์จนกลายมาเป็น
สารสนเทศ ผู้บริหารจึงตัดสินใจย้ายผังของขวัญ การ์ดอวยพร และจุดให้บริการห่อของขวัญ จนท าให้
ยอดขายสินค้าและบริการในช่วงเวลาเทศกาลเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการในการน า
สารสนเทศมาวิเคราะห์ และใช้ให้เกิดประโยชน์จนกลายเป็นความรู้ เมื่อผู้บริหารมีความรู้แล้วจึงท าให้
เห็นว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องน ามาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ 
เช่น การวางแผนส่งเสริมการขาย การจัดผังห้าง เป็นต้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนการน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นปัญญาขึ้น (สมบัติ กุสุมาวลี, 2550) 
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  2.2.3 เหมืองข้อมูล  

  
  1) ความหมายของเหมืองข้อมูล  
 
  จากค าจ ากัดความของค าว่าข้อมูล ของนักวิจัย วิชาการหลายท่าน ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เห็นได้ชัดว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ทันที เมื่อข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายถูกน ามาเก็บรวบรวมไว้ในช่วงแรก
จึงสามารถค้นหา และน ามาใช้ในเป็นข้อมูลสารสนเทศได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อองค์กรมีการเติบโตมากขึ้น 
มีขนาดใหญ่ขึ้น ข้อมูลในองค์กรมักจะมีมากขึ้นตามการเจริญเติบโตขององค์กร จึงไม่สามารถน าข้อมูล
ที่มีอยู่มากมายนั้นน ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายนัก ข้อมูลที่มีอยู่มากมายจึงถูกเปรียบเปรยว่า
เป็นเหมือนกับเหมืองข้อมูล 
 เหมืองข้อมูล จึงมีความหมายแบบแปลตรงตามตัวอักษรว่า เหมืองข้อมูล ซึ่งคล้ายกับ     
เหมืองแร่ จึงเกิดการเปรียบเปรยว่า เหมืองข้อมูลนั้นเหมือนกับการขุดเหมืองแร่ เพ่ือค้นหาแร่ที่
ต้องการ เช่น เพชร พลอย ต่าง ๆ โดยการระเบิดภูเขาใหญ่ ๆ หลาย ๆ ลูก เพ่ือให้ได้แร่ที่ต้องการ    
แต่เหมืองข้อมูลเป็นการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน ามา
วิเคราะห์ ศึกษา ท านาย เหตุการณ์ต่าง ๆ (เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น 
Linoff and Berry (Linoff & Berry, 2011) ได้ให้ความหมายของ เหมืองข้อมูลไว้ว่า เหมืองข้อมูล คือ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหารูปแบบ หรือกฎที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายของ Han, Pei and Kamber (Han et al., 2011) ที่ กล่ าวว่ า  เหมืองข้อมูล  คือ 
กระบวนการดึงข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ และมีประโยชน์แต่ไม่เคยรู้มาก่อนจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
ซึ่งเหมืองข้อมูล นั้นถือเป็นสหวิชาที่อยู่ภายใต้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Clifton, 2018) 
  จากความหมายของเหมืองข้อมูล ที่มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถ
สรุปความหมายได้ดังนี้ เหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประโยชน์ และน่าสนใจ โดยการค้นหารูปแบบ หรือกฎของความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ขององค์กร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการต่าง ๆ 
ขององค์กร 
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  2) เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  
 
  จากความหมายของเหมืองข้อมูล ท าให้ทราบว่าเป็นการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่
มีอยู่มาใช้เพ่ือประโยชน์ในกรณีต่าง ๆ การท าเหมืองข้อมูลจึงเป็นการรวมเอาศาสตร์หลายแขนงมาใช้ 
ดังนั้น การท าเหมืองข้อมูลจึงมีเทคนิค ดังนี้  

1) การจ าแนกและการท านาย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการค้นหารูปแบบของข้อมูลที่มีความ

ใกล้เคียง หรือเหมือนกันมากที่สุด เพ่ือท านายชุดข้อมูลว่าเป็นข้อมูลประเภทใด         

โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลฝึกสอน  

2) การวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจะจัดประเภทไว้

ด้วยกันอย่างไรดี ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มนั้นจะอาศัยพ้ืนฐานของความเหมือนกัน

มากที่สุดและเหมือนกันน้อยท่ีสุดของข้อมูลในการจัดแบ่งกลุ่ม 

3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลด้วยการค้นหารูปแบบของ

ความสัมพันธ์ ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ของค่าที่มีความสัมพันธ์และมีเงื่อนไขที่ตรงกับ

ข้อก าหนดและลักษณะของข้อมูลที่มีการเรียนรู้ ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กฎที่สร้าง

ขึ้นนั้น จะต้องก าหนดค่าสนับสนุน และค่าความมั่นใจ 

 

 2.2.4 การเรียนรู้ของเครื่อง 

 
  1) ความหมายของการเรียนรู้ของเครื่อง  
 
  การเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning นั้น เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ของฐานข้อมูล ซึ่งในยุค 1990s การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นการ
สร้างแบบจ าลองทางสถิติอย่างง่าย เช่น การสร้างสมการเชิงเส้น (Regression) และการวิเคราะห์ขั้น
สูงยังใช้ประสบการณ์ของคนเป็นกลยุทธ์หลัก (วราสิณี ฉายแสงมงคล, 2559) เมื่อการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมีมากขึ้น ข้อมูลมีอยู่ก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการเชิงเส้น 
อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทันต่อการพัฒนา การสร้าง
ให้เครื่องสามารถเรียนรู้ได้จึงเริ่มเกิดขึ้น นักวิจัยจากต่างประเทศหลายท่านจึงให้ความสนใจที่จะ
สามารถสร้างให้เครื่องเรียนรู้ได้ จึงได้เริ่มท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องขึ้น ดังนั้นในช่วงยุค
หลังปี ค.ศ. 2000 การเรียนรู้ของเครื่องจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น โดยการเรียนรู้ของเครื่องที่
สามารถเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือระบบวิ เคราะห์ภาพ                
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เสียง ภาพเคลื่อนไหวและภาษามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง การใช้เทคนิค
ทางสถิติเพ่ือสอนให้เครื่อง 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) ได้ให้ความหมายของค าว่า การเรียนรู้ของเครื่องนั้น หมายถึง ศาสตร์ของ
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ปรับตัวตามข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งมีความซับซ้อน และสามารถน าไป
สร้างเป็นแบบจ าลองเพ่ือท านายอนาคต รวมไปถึงการน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ 
นอกจาก Machine Learning ยังถูกอธิบายโดยการเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนี้  
Machine Learning หมายถึง การสอนให้เครื่อง ซึ่งเครื่องในที่นี้นั้นหมายถึง คอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดเจน คือ 
มนุษย์เปรียบเสมือนอาจารย์ คอมพิวเตอร์นั้นเปรียบเสมือนนักศึกษา และความรู้ที่จะถูกถ่ายทอดนั้น
เป็นข้อมูล ซึ่งแต่เดิมอาจารย์อยากสอนอะไรนักศึกษา ก็มักจะสอนจากหนังสือแล้วถ่ายทอดเป็น
ความรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาก็จะเข้าใจความรู้นั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ Machine learning หรือ
การเรียนรู้ของเครื่อง คือการท าให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง คาดการณ์
และประมวลผลได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอให้อาจารย์เป็นผู้สอน (Solution, n.d.) 
  จากความหมายของค าว่า การเรียนรู้ของเครื่องของนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ การเรียนรู้ของเครื่อง หมายถึง การสอนให้คอมพิวเตอร์
มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิคทางสถิติในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จาก
ข้อมูลที่ซับซ้อน เพ่ือใช้ในการวิเคระห์ เชื่อมโยง คาดการณ์ และประมวลผลได้ด้วยตัวคอมพิวเตอร์เอง
ซึ่งอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
 
  2) ประเภทของการเรียนรู้ของเครื่อง  
  จากความหมายของ การเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งสามารถอธิบายคร่าว ๆ ได้ว่า เป็นการสอนให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งการสอนให้เครื่องสามารถเรียนรู้ได้นั้น
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และ การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) (Ayodele, 2010; Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014; 
Talwar & Kumar, 2013; เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา, 2557) 
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1) การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

  การเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนนั้น คือ การสอนให้เครื่องสามารถหาค าตอบของปัญหา
ได้ด้วยตนเอง หลังจากเรียนรู้จากชุดข้อมูลตัวอย่างที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน โดยชุดข้อมูล
ตัวอย่างที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอนอาจจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็
ได้ ซึ่งขั้นตอนการสอนจากชุดข้อมูลตัวอย่างที่เป็นข้อมูลฝึกสอนนั้น จะด าเนินต่อไป  
เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้แบบจ าลองที่สามารถท านายชุดข้อมูลตัวอย่างที่ เป็นข้อมูลในการ
สอนได้อย่างถูกต้องแม่นย า การเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 
ก. กฎความสัมพันธ์ (Association Rule) เป็นเทคนิคการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือท านายปรากฏการณ์

ต่าง ๆ 

ข. การจ าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) เป็นการสร้างตัวแบบจัดการข้อมูล

ให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนดมาให้ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มนักเรียนว่า ดีมาก ดีปานกลาง ไม่ดี 

โดยพิจารณาจากประวัติและผลการเรียน หรือแบ่งประเภทของลูกค้าว่าเชื่อถือได้

หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ 

2) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน  

  การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน  คือ การปล่อยให้เครื่องเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยเป็น
การเน้นที่การพิจารณาข้อมูลเป็นหลัก เช่น พิจารณาว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใดบ้าง เป็นต้น การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนี้ เครื่องจะพิจารณาหาโครงสร้างของ
ข้อมูลเอง ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 
ก. การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) เป็นเทคนิคการลดขนาดของข้อมูลด้วยการ

รวมกลุ่มตัวแปรที่มีลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกันด้วยวิธีการทางสถิติที่วัดค่าความ

เหมือนกันของข้อมูลเพื่อจัดเป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน 

ข. การตรวจสอบข้อมูลผิดปกติ (Outlier Detection) เป็นวิธีในการหาค่าที่แตกต่างไป

จากค่ามาตรฐานหรือค่าที่คาดคิดไว้ว่าต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปมักใช้วิธีการ

ทางสถิติหรือการแสดงให้เห็นภาพ (Visualization) ส าหรับเทคนิคนี้ใช้ในการ

ตรวจสอบลายเซ็นปลอมหรือบัตรเครดิตปลอม รวมทั้งการตรวจหาจุดบกพร่องของ

ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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  2.2.5 ประเภทของอัลกอริทึมในการเรียนรู้ของเครื่อง  
 
  อัลกอริทึ่มในการเรียนรู้ของเครื่องที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันมีนั้นมีด้วยกัน
หลายวิธี ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนออัลกอริทึมเพียงบางส่วนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ 

    
   1) kNN (k-Nearest Neighbors)  
 
  kNN (k-Nearest Neighbor) คือ อัลกอริทึมประเภทหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
เรียนรู้แบบมีผู้สอน โดยใช้เทคนิคการจ าแนกและท านาย ซึ่งอัลกอริทึม kNN จะไม่มีการสร้าง
แบบจ าลองส าหรับจ าแนกประเภทข้อมูลเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ต้องการจ าแนกจะ
น ามาเทียบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่และดูถึงความคล้ายคลึงกันของข้อมูลใหม่และข้อมูลเดิม ก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือจ าแนกประเภทด้วยวิธี kNN จะต้องก าหนดค่า k (k หมายถึง จ านวนของข้อมูล
เดิมที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ต้องการจ าแนกประเภท) ก่อน ดังนั้น การก าหนดค่า k ที่เหมาะสม จะต้อง
พิจารณาจากลักษณะของ Class และข้อมูลเดิมที่มี 
 

 

 
 แม้ว่าอัลกอริทึม kNN จะเป็นทางเลือกที่ดีในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ตาม แต่ถ้าข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์นั้น มีปริมาณไม่มากพอการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมนี้ก็จะได้ผลดีไม่เท่าที่ควร 

ภาพที่ 2.8 แสดงตัวอย่างอัลกอริทึม kNN 
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  2) Apriori 
 
  Apriori เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน ซึ่งอัลกอริทึมนี้จะค้นหา
ความสัมพันธ์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดย Apriori มีหลักการท างานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ หารูปแบบของข้อมูล
ที่เกิดขึ้นร่วมกันบ่อย ๆ ในฐานข้อมูลหรือ มีค่ามากกว่าค่าสนับสนุนขั้นต่ า (Minimum Support)     
ที่ผู้วิเคราะห์ก าหนด หลังจากนั้นจะด าเนินการการสร้างกฎความสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องเลือก
กฎความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อม่ันสูง เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  3) Naïve Bayes 
 
  Naïve Bayes เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจาก
สามารถสร้างแบบจ าลองได้ง่ายและไม่ซับซ้อน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้แบบจ าลองที่ได้มี
ประสิทธิภาพ หลักการท างานของ Naïve Bayes อาศัยการค านวณความน่าจะเป็น ซึ่งจะถูกน ามาใช้
ในการท านายผล อัลกอริทึมนี้จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพ่ือน ามาสร้างเงื่อนไขความน่าจะ
เป็นส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  
  อย่างไรก็ตามแม้ว่า Naïve Bayes จะสามารถสร้างแบบจ าลองได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ
มาก แต่อัลกอริทึมนี้ก็ไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีตัวแปรมาก ๆ   
 
  4) K - Mean 
 
  K – Mean เป็นอัลกอริทึมรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เ พ่ือจัดกลุ่มที่สมาชิกภายในกลุ่ม จะมีระยะใกล้จุดศูนย์กลางหรือตัวแทนของกลุ่ม (Mean)              
ซึ่งอัลกอริทึม K – Mean มีหลักการในการท างานคือ ก าหนดจ านวนกลุ่มเริ่มต้น ก าหนดตัวแทนกลุ่ม 
การจัดข้อมูลแต่ละตัวเข้ากลุ่ม และสุดท้ายคือ การปรับปรุงตัวแทนในแต่ละกลุ่ม  
 
 5) Decision Tree 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากว่าแบบจ าลองที่ได้นั้นสามารถแปลความหมายและ
เข้าใจได้ง่าย เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้จะด าเนินการจ าแนก (Classification) ข้อมูลออกเป็น
กลุ่ม ต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปรของข้อมูลในการจ าแนก การสร้างแบบจ าลองด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจนั้น    
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จะท าการคัดเลือกตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มมากที่สุดมาเป็นโหนดราก  (Rooted Node) 
หลังจากนั้นจะพิจารณาหาตัวแปรถัดไป เพ่ือสร้างเป็นโหนดใบ (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) เป็นเงื่อนไขของตัวแปรในโหนดที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูล  

3) โหนดใบ (Leaf Node) คือกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการจ าแนกข้อมูล 

 

 การคัดเลือกตัวแปรเพื่อน ามาเป็นโหนดของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจนั้น จะคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม    
นั้น ๆ มากที่สุดมาเป็นโหนดราก หลังจากนั้น จะด าเนินการหาตัวแปรถัดไปเรื่อย ๆ ซึ่งการหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร  ที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบันนี้มีด้วยกัน 2 วิธี  คือ Information Gain (IG)         
และ Gini Index (Saxena, 2017) ซึ่งวิธีการค านวณหาค่า Information Gain และ Gini Index มี
วิธีการดังนี้ 

ภาพที่ 2.9 แสดงอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ 
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  การค านวณหาค่า 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 จะถูกน ามาใช้ในการวัดความแตกต่างของข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกัน
น้อยจะท าให้ค่า Entropy นั้นมีค่าต่ า ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก ค่า Entropy 
จะมีค่าที่สูง ดังนั้นถ้าข้อมูล Entropy ของโหนดลูก (Child) สามารถแบ่งแยกข้อมูลได้ดีจะมีค่า 
Entropy ต่ า และจะท าให้ค่า Information Gain มีค่าสูงเมื่อเทียบกับโหนดบน (Parent) ในขั้นตอน
ของการสร้างแบบจ าลองด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ จะค านวณค่า Information Gain ของแต่ละตัวแปร 
เปรียบเทียบกับกลุ่ม เพ่ือหาตัวแปรที่มีค่า Information Gain มากที่สุดมาเป็นโหนดราก 
 
  การค านวณหาค่า Gini Index 
 
  Gini Index = 1 - ∑i=1 (pi )2 

  โดยที่ Pi  หมายถึง ความน่าจะเป็นของตัวแปรที่จะถูกจัดเข้าไปยัง Class 
 
  ตัวอย่างการค านวณ Gini Index 
 
  ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูลของสภาพอากาศในช่วง 14 วัน ส าหรับการตัดสินใจว่าจะออกไป
ฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬากอล์ฟคนหนึ่ง ซึ่งตัวแปรหรือสภาพอากาศประกอบไปด้วย Outlook, 
Temperature, Humidity และ Wind ซึ่งข้อมูลเป็นดังตารางที่ 2.1 

n 
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ตารางที่ 2.1 สภาพอากาศในช่วง 14 วัน ส าหรับการตัดสินใจว่าจะออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟของ
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 

 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Outlook 
 
  ตัวแปร Outlook ประกอบด้วยค่า Sunny, Overcast และ Rain ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 สรุปค่าของตัวแปร Outlook และการตัดสินใจ 

Outlook 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

Sunny 2 3 5 

Overcast 4 0 4 

Rain 3 2 5 
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  Gini Index (Outlook sunny)  = 1 – (2/5)2 – (3/5)2  
      = 0.48 

 Gini Index (Outlook Overcast)  = 1 – (4/4)2 – (0/4)2 
      = 0 

 Gini Index (Outlook Rain)  = 1 – (3/5)2 – (2/5)2  
      = 0.48 

 Gini Index (Outlook)   = [(5/14) x 0.48] + [(4/14) x 0] + [(5/14) x 0.48] 
      = 0.342     

 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Temperature 
 

  ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool, Hot และ Mild ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้ตาม
ตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.3 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจ 

Temperature 
Decision 

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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  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity 
 
  ตัวแปร Humidity ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้ตามตาราง
ด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.4 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจ 

Humidity 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

High 3 4 7 

Normal 6 1 7 
 
 Gini Index (Humidity High)  = 1 – (3/7)2 – (4/7)2  
      = 0.489 

 Gini Index (Humidity Normal)  = 1 – (6/7)2 – (1/7)2  
      = 0.244 

 Gini Index (Humidity)   = [(7/14) x 0.489] + [(7/14) x 0.244]   
      = 0.367 
 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind 
 
  ตัวแปร Wind ประกอบด้วยค่า Weak และ Strong ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้ตามตาราง
ด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.5 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจ 

Wind 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

Weak 6 2 8 

Strong 3 3 6 
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  Gini Index (Wind Weak)   = 1 – (6/8)2 – (2/8)2  
      = 0.375 

 Gini Index (Wind Strong)   = 1 – (3/6)2 – (3/6)2  
      = 0.50 

 Gini Index (Wind)   = [(8/14) x 0.375] + [(6/14) x 0.50]   
      = 0.428 
 
  จากการค านวณหาค่า Gini Index ของทุกตัวแปรสามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 2.6 ซึ่งการ
จะเลือกตัวแปรใดมาเป็นโหนดรากนั้นจะพิจารณาจากค่า Gini Index ที่มีค่าน้อยท่ีสุด 
 
ตารางที่ 2.6 สรุปผลจากการค านวณค่าของ Gini Index ของทุกตัวแปร 

ตัวแปร Gini Index 

Outlook 0.342 

Temperature 0.439 
Humidity 0.367 

Wind 0.428 
 
 จากตารางที่ 2.6 จะเห็นได้ว่าค่าของ Gini Index ของตัวแปร Outlook มีค่าน้อยที่สุด   
ดังนั้นตัวแปร Outlook จะถูกน ามาใช้เป็นโหนดราก ซึ่งเมื่อตัวแปร Outlook ถูกน ามาใช้เป็นโหนด
รากแล้ว เมื่อพิจารณาค่าของตัวแปร Outlook ที่ประกอบด้วย Sunny, Overcast และ Rain จะ
พบว่าค่าของตัวแปร Outlook ที่มีค่าเป็น Overcast มีการตัดสินใจเป็น Yes ทุกวัน ซึ่งกิ่งก้านของ 
Outlook ที่มีค่าเป็น Overcast จะสิ้นสุดไม่สามารถน าไปแยกเป็นโหนดใบต่อไปได้ ส่วนตัวแปร 
Outlook ที่มีค่าเป็น Sunny และ Rain จะต้องน าไปค านวณหาค่า Gini Index ของตัวแปรอ่ืน ๆ 
ต่อไปเพื่อค้นหาโหนดในล าดับถัดไป  
 
ข้อสรุปที่ 1: ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟมากที่สุดคือตัวแปร 
Outlook 
ข้อสรุปที่ 2: ตัวแปร Outlook ที่มีค่าเป็น Overcast เป็นโหนดตัดสินใจของนักกีฬากอล์ฟให้ออกไป
ฝึกฝนกีฬากอล์ฟ 
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  จากข้อสรุปที่ 1 ตัวแปร Outlook เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกไปฝึกฝน
กีฬากอล์ฟมากที่สุด และเมื่อพิจารณาตัวแปร Outlook เพ่ิมเติม จะเห็นได้ว่าตัวแปร Outlook 
สามารถแยกออกมาเป็นอีก 2 กิ่งก้านได้คือ Sunny และ Rain ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปร 
Outlook ที่มีก่ิงก้านเป็น Sunny สามารถสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.7 สรุปข้อมูลตัวแปร Outlook ที่มกีิ่งก้านเป็น Sunny 

Day Outlook Temperature Humidity Wind Decision 

Day 1 Sunny Hot High Weak No 
Day 2 Sunny Hot High Strong No 

Day 8 Sunny Mild High Weak No 
Day 9 Sunny Cool Normal Weak Yes 

Day 11 Sunny Mild Normal Strong Yes 

 
 จากตารางที่ 2.7 ตัวแปรที่จะต้องถูกน ามาค านวณหาค่า Gini Index ต่อไปคือตัวแปร 
Temperature, Humidity และ Wind 
 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Temperature เม่ือตัวแปร Outlook มีค่าเป็น 
Sunny 
 

  จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool, Hot และ Mild ซึ่งสามารถ
น ามาสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.8 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น 
Sunny 

Temperature 
Decision 

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 
 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny 
 
  จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Humidity ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถน ามาสรุป
ได้ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.9 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny 

Humidity 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

High 0 3 3 

Normal 2 0 2 
 
 Gini Index (Outlook Sunny and Humidity Highl)  = 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 
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  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny 
 
  จากตารางที่ 2.7 ตัวแปร Wind ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.10 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny 

Wind 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

Weak 1 2 3 

Strong 1 1 2 
 
 Gini Index (Outlook Sunny and Wind Weak)  = 1 – (1/3)2 – (2/3)2  
   = 0.266 

 Gini Index (Outlook Sunny and Wind Strong)  = 1 – (1/2)2 – (1/2)2  
   = 0.20 

 Gini Index (Outlook Sunny and Wind)  = [(3/5) x 0.266] + [(2/5) x 0.20] 
   = 0.466 
 
  จากการค านวณหาค่า Gini Index ของทุกตัวแปรเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Sunny 
สามารถน ามาสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.11 สรุปผลจากการค านวณค่าของ 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 นี้จะพบว่ามีกิ่งก้านเพียง 2 กิ่งก้านเท่านั้น คือ กิ่งก้าน High และ Normal และเมื่อ
พิจารณาตัวแปร Humidity ที่มีกิ่งก้านเป็น High จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไม่ไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟทุก
วัน แต่เมื่อพิจารณาตัวแปร Humidity ที่มีกิ่งก้านเป็น Normal จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไปฝึกฝน
กีฬากอล์ฟทุกวัน  
 
ข้อสรุปที่ 3: ตัวแปร Humidity เป็นโหนดใบถัดจากตัวแปร Outlook ที่เป็นโหนดราก 
ข้อสรุปที ่4: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Sunny และตัวแปร Humidity มีค่าเป็น Highนักกีฬา
จะตัดสินใจไม่ไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ 
ข้อสรุปที่ 5: เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเท่ากับ Sunny และตัวแปร Humidity มีค่าเป็น Normal 
นักกีฬาจะตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟ 
 
  เมื่อพิจารณาตัวแปร Outlook ซึ่งเป็นโหนดราก และเหลือเพียงกิ่งก้านเดียวที่ยังไม่ได้น ามา
ค านวณหาค่า Gini Index นั่นก็คือตัวแปร Outlook ที่มีกิ่งก้านเป็น Rain ซึ่งสามารถน าตารางที่ 2.1 
มาสรุปตัวแปรที่เก่ียวข้องได้ดังตารางที่ 2.12 
 
ตารางที่ 2.12 สรุปข้อมูลตัวแปร Outlook ที่มีก่ิงก้านเป็น Rain 

Day Outlook Temperature Humidity Wind Decision 
Day 4 Rain Mild High Weak Yes 

Day 5 Rain Cool Normal Weak Yes 
Day 6 Rain Cool Normal Strong No 

Day 10 Rain Mild Normal Weak Yes 

Day 14 Rain Mild High Strong No 
 
 จากตารางที่ 2.12 ตัวแปรที่จะต้องถูกน ามาค านวณหาค่า Gini Index ต่อไปคือตัวแปร 
Temperature, Humidity และ Wind 
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  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Temperature เม่ือตัวแปร Outlook มีค่าเป็น 
Rain 
 

  จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Temperature ประกอบด้วย Cool และ Mild ซึ่งสามารถน ามา
สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.13 สรุปค่าของตัวแปร Temperature และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น 
Rain 

Temperature 
Decision 

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 
 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Humidity เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain 
 
  จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Humidity ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถน ามา
สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.14 สรุปค่าของตัวแปร Humidity และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain 

Humidity 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

High 1 1 2 

Normal 2 1 3 
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  Gini Index (Outlook Rain and Humidity Highl)  = 1 – (1/2)2 – (1/2)2  
   = 0.50 

 Gini Index (Outlook Rain and Humidity Normal)  = 1 – (2/3)2 – (1/3)2  
   = 0.444 

 Gini Index (Outlook Rain and Humidity)  = [(2/5) x 0.50] + [(3/5) x 0.44] 
   = 0.466 
 
  ค านวณค่า Gini Index ของตัวแปร Wind เมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain 
 
  จากตารางที่ 2.12 ตัวแปร Wind ประกอบด้วย High และ Normal ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้
ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางที่ 2.15 สรุปค่าของตัวแปร Wind และการตัดสินใจเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain 

Wind 
Decision 

Number of instances 
Yes No 

Weak 3 0 3 

Strong 0 2 2 

 
 Gini Index (Outlook Rain and Wind Weak)  = 1 – (3/3)2 – (0/3)2  
   = 0 

 Gini Index (Outlook Rain and Wind Strong)  = 1 – (0/2)2 – (2/2)2  
   = 0 

 Gini Index (Outlook Rain and Wind)  = [(3/5) x 0] + [(2/5) x 0] 
   = 0 
 
 จากการค านวณหาค่า Gini Index ของทุกตัวแปรเมื่อตัวแปร Outlook มีค่าเป็น Rain 
สามารถน ามาสรุปผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.16 สรุปผลจากการค านวณค่าของ 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 ดังนั้น โหนดใบที่ถัดจากโหนดราก Outlook คือ โหนด Wind ซึ่งที่โหนด Wind      
นี้จะพบว่ามีกิ่งก้านเพียง 2 กิ่งก้านเท่านั้น คือ กิ่งก้าน Weak และ Strong และเมื่อพิจารณาตัวแปร 
Wind ที่มีกิ่งก้านเป็น Weak จะพบว่านักกีฬาตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟทุกวัน แต่เมื่อพิจารณา    
ตัวแปร Wind ที่มีก่ิงก้านเป็น 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 
 
  จากข้อสรุปที่ได้จากการค านวณหาค่า Gini Index สามารถน ามาสร้างแบบจ าลองต้นไม้
ตัดสินใจการตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬาได้ดังภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 2.10 แสดงแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจการตัดสินใจไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟของนักกีฬา 
 
 จากแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจข้างต้น สามารถน ามาสรุปเป็นกฎการตัดสินใจของนักกีฬา
กอล์ฟส าหรับการตัดสินใจออกไปฝึกฝนกีฬากอล์ฟได้ดังนี้ 
 
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 
 
การตัดแต่งกิ่งแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ 
 
  ปัญหาที่เกิดขึ้นของแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจที่พบบ่อยคือ 
Overfitting ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอัลกอริทึม Decision Tree เท่านั้น แต่ยังคงพบว่าเป็น
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervised Learning) ซึ่งปัญหา 
Overfitting นั้น คือปัญหาที่แบบจ าลองสามารถท านายข้อมูลจากข้อมูลฝึกสอนได้ดีมาก แต่เมื่อ
น ามาใช้กับข้อมูลทดสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แบบจ าลองไม่เคยเห็นมาก่อน แบบจ าลองกับท านายข้อมูล
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา Overfitting ของแบบจ าลอง Saxena (Saxena, 2017) 
ได้เสนอแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าวอยู่ 2 วิธี คือ การตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ขณะสร้าง
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แบบจ าลอง (Pre – Pruning) และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้หลังจากสร้างแบบจ าลองเรียบร้อยแล้ว     
(Post – Pruning)  

1) การตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ขณะสร้างแบบจ าลอง (Pre – Pruning) คือ ขั้นตอนในการตัด

เล็มกิ่งของต้นไม้ตัดสินใจในขณะที่ด าเนินการสร้างแบบจ าลอง ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะท า

การสร้างกิ่งของต้นไม้ตัดสินใจต่อไปหรือไม่ โดยในกรณีท่ีตัดสินใจหยุดสร้างกิ่งของต้นไม้

ตัดสินใจ โหนดที่ก าลังพิจารณาจะเปลี่ยนสภาพเป็นโหนดใบ และจะท าการระบุถึง

หมวดหมู่ด้วยการค้นหาหมวดหมู่ที่มีเรคคอร์ดที่สังกัดหมวดหมู่นั้น ๆ มากท่ีสุด  

2) การตัดแต่งกิ่ งต้นไม้หลังจากสร้างแบบจ าลองเรียบร้อยแล้ว (Post – Pruning)           

คือ ขั้นตอนในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้หลังจากที่สร้างแบบจ าลองเรียบร้อยแล้ว โดยการ

พิจารณาโหนดใด ๆ ก็ตาม พร้อมกับกิ่งย่อยที่แตกออกจากโหนดนั้น ๆ กระบวนการตัด

เล็มกิ่งต้นไม้จะท าการตัดเล็มกิ่งย่อยที่ก าลังพิจารณาด้วยการลบกิ่งย่อยออกทั้งหมดแล้ว

ปรับให้กิ่งที่ก าลังพิจารณาเปลี่ยนเป็นโหนดใบ และจะท าการระบุถึงหมวดหมู่ด้วยการ

ค้นหาหมวดหมู่ที่มีเรคคอร์ดที่สังกัดหมวดหมู่นั้น ๆ มากท่ีสุด 

 

2.3 ข้อมูลของบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 
 
 ข้อมูลของบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการท า
วิจัยครั้งนี้นั้นประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา พันธกิจ คุณค่าของบริษัท แนวทางการด าเนินงาน 
โครงสร้างองค์กร และข้อมูลการลาออกของพนักงาน เพ่ือใช้ท าความเข้าใจถึงบริบทของบริษัทในการ
ท าวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
 
  บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งนี้  เริ่มจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่            
28 ตุลาคม 2531 โดยจัดตั้งส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตหมากฝรั่งที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจ บริษัทรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น และร่วมทุนกับบริษัท อีกแห่งหนึ่ง
เพ่ือด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัท (ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ท าการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนบริษัท และเข้ามาบริหารเต็มรูปแบบทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่าย) 



 51 

  ในปี 2537 บริษัท เล็งเห็นว่าควรย้ายสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตแยกจากกัน 
เพ่ือการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่มาที่ อาคารสุวรรณทาวเวอร์     
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ด้วยการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทจากการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ัวประเทศ 
ในปี 2550 บริษัทจึงได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 1,000 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายกิจการในอนาคต 
ต่อมาในปี 2552 บริษัทได้จัดตั้งโรงงานผลิตบิสกิตแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร         
จังหวัดชลบุรี ส าหรับการผลิตสินค้าหลักด้านบิสกิตรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง เพ่ือรองรับการขยายกิจการ
ผู้บริหารบริษัทจึงได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมอีก 900 ล้านบาทในปี 2555  
  ในปี 2560 โรงงานผลิตหมากฝรั่งได้ย้ายสถานที่ตั้งจากอ าเภอศรีราชามาที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับของโรงงานผลิตบิสกิต และในปี 2561 บริษัทได้ย้ายที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่มาที่อาคารกรุงเทพประกันภัย เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 2.3.2 พันธกิจ 
 
  เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ด้วยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าที่
ผู้บริโภคชื่นชอบ และเชื่อม่ัน 
 

 2.3.3 คุณค่าของบริษัท 
 

1) User Oriented คือ การเข้าใจผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค อะไรคือสิ่งที่จะสร้างสรรค์ความสุข? อะไรคือสิ่งที่ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่

สะดวกสบายยิ่งขึ้น การตั้งค าถามเหล่านี้กับตัวเองอยู่เสมอ จะท าให้ เราเข้าใจและเข้าถึง

หลัก “User Oriented” ได้เป็นอย่างด ี

2) Originality คือ การคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบรรลุเป้าหมายของบริษัท 

การมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สินค้าที่มี

นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืนในท้องตลาด ความใส่

ใจ ความทุ่มเท และความกระตือรือร้นของพนักงาน คือ กุญแจหลักในการบรรลุถึง

คุณค่านี้ หมากฝรั่ง บิสกิตที่บริษัทผลิตขึ้น จึงเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนที่

แสดงออกถึงคุณค่าด้าน Originality ของพนักงาน และบริษัทได้เป็นอย่างดี 

3) Quality คือ ทุ่มเทเพ่ือคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน โดยการให้ความส าคัญตั้งแต่

กระบวนการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มิใช่แต่
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ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทผลิตสินค้าเก่ียวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

ทุ่มเทเพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความสุข ความพึงพอใจ 

ที่เหนือความคาดหมายของผู้บริโภค อันท าให้บริษัทนี้ เป็นที่รักของทุกคน นั่นคือ 

“คุณภาพที่ดีที่สุด” เราทุ่มเทเพ่ือให้มั่นใจว่า เราไม่ได้ส่งมอบเพียงแค่คุณภาพที่ดีที่สุด 

แต่ยังรวมไปถึงการเพ่ิมคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท ได้ตระหนัก

อยู่ในใจของทุกคนเสมอ 

 

 2.3.4 แนวทางการด าเนินงานของบริษัท 

 
1) เราน าเสนอสินค้าและบริการ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง 

2) เรายึดมั่นความถูกต้องตามข้อก าหนดและกฎหมาย 

3) เราให้คุณค่าและใส่ใจพนักงานทุกคน 

4) เราตระหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) เราตระหนักและมุ่งม่ันในการตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคม 

6) เราให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับกลุ่มงานส่วนท้องถิ่นทั่วโลก 

 

 2.3.5 โครงสร้างองค์กร 
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  2.3.6 ข้อมูลการลาออกของพนักงาน 
 
 บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งนี้ ปัจจุบันมีพนักงานจ านวน 296 คน 
แบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ส านักงานใหญ่จ านวน 44 คน และปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานการผลิต
จ านวน 252 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) บริษัทได้รวบรวมและเก็บข้อมูลการลาออกของ
พนักงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.17 แสดงอัตราการลาออกของพนักงาน 

รายการ 2559 2560 2561 
2562 

(ม.ค. – ก.ย.) 

จ านวนพนักงานที่ลาออก 54 37 116 46 
อัตราการลาออก 17.09% 15.00% 37.30% 15.44% 

 
 จากตารางที่ 2.17 จะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการลาออกของบริษัทแห่งนี้ค่อนข้างสูง แต่เป็น
อัตราการลาออกในภาพรวมของบริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการลาออกระหว่างส านักงานใหญ่และ
ส่วนโรงงานแล้วสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.18 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.18 แสดงอัตราการลาออกระหว่างส านักงานใหญ่และส่วนโรงงาน 

ปีพ.ศ. 
ส านักงานใหญ่ ส่วนโรงงานการผลิต 

พนักงาน 
ที่ลาออก 

อัตรา 
การลาออก 

พนักงาน 
ที่ลาออก 

อัตรา 
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 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุการลาออกท่ีบริษัทเก็บข้อมูลไว้ สามารถแสดงได้
ดังภาพที่ 2.12 
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ภาพที่ 2.12 แสดงสัดส่วนสาเหตุการลาออกของพนักงานภายในบริษัท 
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กลับต่างจังหวัด ได้งานใหม่ ไม่พึงพอใจสวัสดิการ ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน เกษียณอายุ



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออก
และคงอยู่ของพนักงาน และเพ่ือสร้างแบบจ าลองในการท านายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของ
พนักงาน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยมี
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.2 ประเภทและทีม่าของข้อมูล 
 
  ข้อมูลในแต่ละประเภทที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้
การรวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 แสดงประเภทของข้อมูล 

ชื่อตัวแปร รายละเอียด ประเภท 
1. G.RC กลุ่มของความขัดแย้งในบทบาท factor 

2. G.TV กลุ่มของความหลากหลายของงาน factor 

3. G.FR กลุ่มของความคิดเห็นด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน factor 
4. G.RW กลุ่มความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน factor 

5. G.JA กลุ่มของความอิสระในการท างาน factor 
6. G.JS กลุ่มความพึงพอใจในการท างาน factor 

7. G.TI กลุ่มความตั้งใจลาออก factor 

8. Strategy กลุ่มการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ factor 
9. OT กลุ่มการเลือกท างานนอกเวลาตามความสมัครใจ factor 

10. Up_Salary กลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน factor 

11. Fund กลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ factor 
12. Accident กลุ่มของการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน factor 

13. Hrs กลุ่มชั่วโมงในการปฏิบัติงาน factor 
14. Performance คะแนนประเมินผลการท างานในรอบปีที่ผ่านมา numeric 

15. Commute ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน factor 

16. Sick จ านวนวันลาป่วย factor 
17. Bussiness จ านวนวันลากิจ factor 

18. Vacation จ านวนวันลาพักผ่อน factor 

19. Gender เพศ factor 
20. Age อายุ factor 

21. M.Status สถานภาพสมรส factor 

22. Kid จ านวนบุตร numeric 
23. Edu ระดับการศึกษา factor 

24. Type ประเภทพนักงาน factor 
25. Exp อายุงาน factor 

26. Revenue รายได้ที่ได้รับต่อเดือน factor 
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3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา วิจัย 
 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
บิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานในส่วนโรงงานผลิตเป็นจ านวนทั้งสิ้น 252 คน โดยข้อมูล
จ านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานนี้ได้รับจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

3.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา วิจัย 
 
  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจ านวน 
252 คน ซึ่งจากตารางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% 
จากตารางจ านวนประชากรประมาณ 260 คน ต้องใช้ตัวอย่างประมาณ 155 คน ดังนั้นจ านวน
แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับครบถ้วนและสมบูรณ์จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  155 ฉบับ        
ซึ่งผู้วิจัยทอดแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามที่ตอบกลับครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ จ านวน 
179 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 71.03 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
  การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและ
คงอยู่ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งข้อค าถามในแต่ละส่วนนั้น
ประกอบด้วย ข้อค าถามประเภทเลือกตอบใช่ หรือไม่ใช่ (Yes/ No Question) ข้อค าถามประเภทที่
ต้องเลือกตอบ ข้อค าถามที่ต้องระบุค่าที่แน่นอน และข้อค าถามที่ต้องระบุระดับตามแบบวัดของ 
Likert โดยข้อค าถามตามแบบวัดของ Likert จะมีข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งทั้งทางบวกและ
ทางลบให้เลือกตอบ มีลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ระดับ ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับการศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่
ได้รับในแต่ละเดือน  
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  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้า
เกีย่วกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
ความขัดแย้งในบทบาท ความหลากหลายของงาน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ความอิสระในการท างาน และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของพนักงาน 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

  เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 2 และ 3 
  ข้อค าถามในส่วนที่ 2 และ 3 ข้อค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องระบุระดับความคิดเห็น
ของตนเองในแต่ละข้อ ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะของมาตรวัด และลักษณะของ
ข้อค าถาม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ค าตอบ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน ให้คะแนน 5 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน ให้คะแนน 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน ให้คะแนน 3 คะแนน 
เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 4 คะแนน ให้คะแนน 2 คะแนน 
เห็นด้วยมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน ให้คะแนน 1 คะแนน 

 

 เกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 4 
   ข้อค าถามในส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามที่สอบถามความตั้งใจลาออกจากองค์กรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามที่ต้องระบุระดับความคิดเห็นของตนเอง และข้อค าถามที่ต้อง
เลือกตอบ โดยก าหนดการให้คะแนนเป็นดังนี้ 
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ข้อค าถามที่ต้องระบุระดับความคิดเห็น 
 
    ไปแน่นอน/ ไปทันท ี ให้คะแนน 5 คะแนน 
    คิดว่าจะไป  ให้คะแนน 4 คะแนน 
    ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 3 คะแนน 
    ไม่ไป   ให้คะแนน 2 คะแนน 
    ไม่ไปแน่นอน  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 
ข้อค าถามที่ต้องเลือกตอบ 
 
    เลือกตอบว่าใช่  ให้คะแนน 1 คะแนน 
    เลือกตอบว่าไม่ใช่  ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ห่างในแต่ละช่วงเท่ากัน = (5 - 1)/5 เท่ากับ 
0.80 ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ดังนี้ 
 

   ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 เห็นด้วยมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 เห็นด้วยน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ห่างในแต่ละช่วงเท่ากัน = (5 - 1)/5 เท่ากับ 
0.80 ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อที่ 1 ดังนี้ 
 

   ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ไปแน่นอน/ ไปทันที 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 คิดว่าจะไป 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ไม่ไป 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ไม่ไปแน่นอน 
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  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การถ่วงน้ าหนักและเกณฑ์ห่างในแต่ละช่วง
เท่ากัน คือ (4 - 0.2)/2 เท่ากับ 1.90 ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่ 3  
   ค่าเฉลี่ย 2.11 – 4.00 มีความตั้งใจลาออก 
  ค่าเฉลี่ย 0.20 – 2.10 มีความตั้งใจคงอยู่ 
 

3.6 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 
  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษารูปแบบการสร้าง และวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

3) สร้างแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง  จากการประมวล

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ     

แล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 

5) ทดลองใช้แบบสอบถามกับพนักงานที่มีลักษณะคล้ายกลับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out)     

เพ่ือทดสอบความเป็นปรนัย โดยให้ค าถามแต่ละข้อมีความชัดเจนมากที่สุด 

6) น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้ 

7) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 

1) จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสารประกอบ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ข้อมูลจากบริษัทผลิตสินค้าเก่ียวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

2) ประสานกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เพ่ือขอข้อมูล และนัดหมายการเข้าพบ

ผู้บริหารของบริษัท เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล  
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3) นัดหมายก าหนดการกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในการประชาสัมพันธ์ในการ

ตอบแบบสอบถาม และก าหนดการในการตอบแบบสอบถาม 

4) ประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบสอบถามผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ Social Media และการประชุมกลุ่มย่อยของแผนกต่าง ๆ 

5) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 

6) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปบันทึกคะแนน โดยลงรหัส (Coding) บันทึกข้อมูล 

(Key) เพ่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

3.8 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

  เพ่ือให้การวิจัยมีความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าเครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูง 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการตรวจสอบเครื่องมือชุดนี้ โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
(Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 

1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธี  Face Validity โดยการน าแบบสอบถามให้กับ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยพิจารณาว่าข้อค าถามแต่ละข้อตรงตามคุณลักษณะที่ได้

นิยามไว้หรือไม่ ภาษาที่ใช้ครอบคลุมและถูกต้องตรงตามความต้องการศึกษาตามกรอบ

แนวคิด รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างค าถามและวัตถุประสงค์ พบว่าข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า .500   
2) ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)        

ก่อนการใช้เก็บข้อมูลจริง จ านวน 30 ชุด จากพนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟาของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยรวมได้ค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .901 เมื่อพิจารณาตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานมีค่า

เท่ากับ .900 ค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยความพึงพอใจในการท างานเท่ากับ .803 และค่า

ความเชื่อมั่นปัจจัยความตั้งใจลาออกเท่ากับ .875 
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3.9 การวัดความสามารถในการท านายของแบบจ าลอง 
 

  การวัดความสามารถในการท านายของแบบจ าลอง เพ่ือให้แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถ

น าไปใช้งานได้จริงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัดจากตาราง Confusion Matrix โดยพิจารณารวมทุกคลาส    

จากการน าแบบจ าลองไปใช้ท านายชุดข้อมูลทดสอบ โดยการน าผลรวมของค่าที่ได้จากตารางในเส้น

ทแยงมุม แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูล 

 

3.10 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมา ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของค าตอบ 

และใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 

SPSS for Windows เวอร์ชัน 25 และโปรแกรม RStudio ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Machine 

Learning เพ่ือตอบค าถามในการวิจัย ดังนี้ 

 

 ค าถามในการวิจัย 
 จากค าถามในการวิจัยที่ว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมาก
ฝรั่งแห่งหนึ่งมีความตั้งใจที่จะลาออกหรือไม่  ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal) 
  ค าถามในการวิจัยที่ว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง  ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
อัลกอริทึม Decision Tree ซึ่งอยู่ในโปรแกรม RStudio 
 
  ลักษณะของข้อมูล 
 
  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับ
การศึกษา ประเภทการจ้างงาน อายุงาน และรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่  
(Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal) 
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  2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ถูกวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ส าหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรที่ต่อเนื่อง (Interval และ Ratio)  
  3) ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และความตั้งใจลาออก วิเคราะห์ด้วย

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้อธิบายตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง (Norminal และ Ordinal) 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้อมูลที่
ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์จ านวน 179 ชุด น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจในการท างาน 
  4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก 
  4.5 การสร้างแบบจ าลองในการท านายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจ 
  4.6 การแบ่งกลุ่มของพนักงานจากแบบจ าลองในแต่ละโหนดตัดสินใจ 
  4.7 ข้อสรุปจากแบบจ าลอง 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับ
การศึกษา ประเภทพนักงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ ดังนี้ 
 จากผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 เพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. หญิง 105 58.66 

2. ชาย 74 41.34 

รวม 179 100.00 
 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน    
คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมาช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34 ช่วงอายุ     
41-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 และช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.12 ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. 21-30 ปี 74 41.34 

2. 31-40 ปี 89 49.72 

3. 41-50 ปี 14 7.82 
4. 51-60 ปี 2 1.12 

รวม 179 100.00 
 

 จากผลการส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน จ านวน 

102 คน คิดเป็นร้อยละ 56.98 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 

สถานภาพอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 สถานภาพหย่า/แยก

ทาง/เลิกกัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35 สถานภาพแต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน จ านวน 4 คน

คิดเป็นร้อยละ 2.23 ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. โสด 40 22.35 

2. แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 102 56.98 

3. แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 4 2.24 
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ตารางที่  4.3 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 27 15.08 

5. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 6 3.35 

รวม 179 100.00 
 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่มีบุตร จ านวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.25 รองลงมามีบุตร 1 คน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 มีบุตร 2 คน จ านวน     

34 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และมีบุตร 4 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนบุตรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่มีบุตร 81 45.25 

2. มีบุตรจ านวน 1 คน 63 35.20 
3. มีบุตรจ านวน 2 คน 34 19.00 

4. มีบุตรจ านวน 4 คน 1 0.55 
รวม 179 100.00 

 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 16 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 8.94 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70           

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ประถมศึกษาตอนต้น 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 และระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.56 ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประถมศึกษาตอนต้น 1 0.56 

2. ประถมศึกษาตอนปลาย 4 2.23 

3. มัธยมศึกษาตอนต้น 12 6.70 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 38 21.23 

5. ประกาศนีบัตรวิชาชีพ 16 8.94 
6. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 55 30.73 

7. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 52 29.05 

8. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 0.56 
รวม 179 100.00 

 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายเดือน จ านวน        

146 คน คิดเป็นร้อยละ 81.56 และเป็นพนักงานรายวัน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44         

ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงประเภทการจ้างของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทการจ้างของพนักงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. รายเดือน 146 81.56 
2. รายวัน 33 18.44 

รวม 179 100.00 

 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในบริษัทมาแล้วระหว่าง     

1-2 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.82 รองลงมาท างานมาแล้วระหว่าง 6-9 ปี จ านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.46 ท างานมาแล้วระหว่าง 3-5 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11 ท างาน

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และท างานไม่ถึงปี จ านวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.85 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 แสดงอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ไม่ถึงป ี 23 12.85 

2. ระหว่าง 1-2 ปี 48 26.82 

3. ระหว่าง 3-5 ปี 36 20.11 
4. ระหว่าง 6-9 ปี 42 23.46 

5. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 30 16.76 
รวม 179 100.00 

 

 จากการส ารวจ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี รายได้ต่ อ เดือนอยู่ ในช่ ว ง             

10,001-20,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 

20,001-30,000 บาท  จ า น วน  41 คน  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  22.91 ร าย ได้ ต่ อ เ ดื อนอยู่ ใ นช่ ว ง                

30,001-40,000 บาท  จ า น วน  12 คน  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  6.70 ร าย ได้ ต่ อ เ ดื อน อยู่ ใ น ช่ ว ง                   

40,001-50,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 และมีรายได้มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงช่วงรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. 10,001-20,000 บาท 112 62.57 

2. 20,001-30,000 บาท 41 22.91 

3. 30,001-40,000 บาท 12 6.70 
4. 40,001-50,000 บาท 7 3.91 

5. มากกว่า 50,000 บาท 7 3.91 

รวม 179 100.00 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความขัดแย้งในบทบาท และด้านความอิสระในการท างานอยู่ใน

ระดับน้อย ด้านความหลากหลายของงาน และด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมทั้ง 5 ด้าน 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความขัดแย้งในบทบาท 1.81 .80 น้อย 
2. ด้านความหลากหลายของงาน 2.94 .89 ปานกลาง 

3. ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 3.35 .55 ปานกลาง 
4. ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 3.74 .36 มาก 

5. ด้านความอิสระในการท างาน 2.49 .84 น้อย 

รวม 2.87 .51 ปานกลาง 

 

 4.2.1 ความขัดแย้งในบทบาท 
 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อม   

ในการท างานด้านความขัดแย้งในบทบาทอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.81 เมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่า บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ       

ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงานของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ และท่านได้รับมอบหมาย

งานโดยไม่ได้รับทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการด าเนินงานนั้น ๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ท่านได้รับมอบหมายงานเพ่ิมโดยไม่ได้รับก าลังคนเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ  และท่านได้รับค าสั่งหรือ

มอบหมายงานที่แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจากคนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่าอยู่ในระดับน้อย   

ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการท างานแบบเดียวกันเพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ อยู่ในระดับ       

ปานกลาง ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานด้านความขัดแย้งในบทบาท 
ด้านความขัดแย้งในบทบาท ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
ท างานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

2.68 1.22 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้รับ
ก าลังคนเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ 

2.08 1.20 น้อย 

3. บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ 

1.23 .76 น้อยที่สุด 

4. ท่ าน ได้ รั บค าสั่ งหรื อมอบหมายงานที่
แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจากคนตั้งแต่ 
2 คน หรือมากกว่า 

1.85 1.04 น้อย 

5. ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงาน
ของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ 

1.53 .95 น้อยที่สุด 

6. ท่ านได้ รับมอบหมายงานโดยไม่ ได้ รับ
ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน   
นั้น ๆ 

1.49 .86 น้อยที่สุด 

รวม 1.81 .80 น้อย 

 

 4.2.2 ความหลากหลายของงาน 

 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานด้านความหลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.94 เมื่อพิจารณาราย

ด้านแล้วพบว่า งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย งานที่

ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้ท างานที่มีความแตกต่างกัน งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้

ได้ท างานที่หลากหลาย งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการท างานที่หลากหลายอยู่ในระดับ       

ปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานด้านความหลากหลายของงาน 
ด้านความหลากหลายของงาน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย 

3.10 .86 ปานกลาง 

2. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ท างานที่มีความแตกต่างกัน 

2.90 .93 ปานกลาง 

3. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ท างานที่หลากหลาย 

2.84 1.01 ปานกลาง 

4. งานที่ท่ านต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการ
ท างานที่หลากหลาย 

2.92 1.01 ปานกลาง 

รวม 2.94 .89 ปานกลาง 
 

 4.2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35        

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ในระดับใด ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับ

ความยุติธรรมต่อระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ท่าน

ได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้

อย่างเหมาะสม ท่านได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่ 

และ ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับ

อันตรายจากการท างาน ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.12 



 72 

ตารางที่ 4.12 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็น  
ตัวเงิน 

ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ใน
ระดับใด 

3.35 .57 ปานกลาง 

2. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความยุติธรรมต่อ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท 

3.37 .58 ปานกลาง 

3. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ท่าน
ได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด 

3.39 .57 ปานกลาง 

4. ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวัลและ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม 

3.31 .63 ปานกลาง 

5. ท่านได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเงินค่าจ้าง
ประจ าปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่ 

3.37 .64 ปานกลาง 

6. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟ้องร้อง/ 
การได้รับอันตรายจากการท างาน ฯลฯ) 

3.33 .74 ปานกลาง 

รวม 3.35 .55 ปานกลาง 
 

 4.2.4 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
 
 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า โดยรวมแล้วที่ท างานของท่านให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม โดยรวม

แล้วความสัมพันธ์ในที่ท างานของท่านเหมือนพ่ีเหมือนน้อง โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือน

ร่วมงานในที่ท างาน โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการท างานกับหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานอยู่ใน

ระดับมาก และโดยรวมแล้วในที่ท างานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างาน

ระหว่างกันอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน 

ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. โดยรวมแล้วที่ท างานของท่านให้ความส าคัญ
กับการท างานเป็นทีม 

4.04 .38 มาก 

2. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างานของท่าน
เหมือนพี่เหมือนน้อง 

3.91 .43 มาก 

3. โดยรวมแล้วท่านสื่ อสารพูดคุยกับ เพื่ อน
ร่วมงานในที่ท างาน 

3.75 .71 มาก 

4. โดยรวมแล้ ว ในที่ ท า ง านของท่ านมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกัน 

3.36 .68 ปานกลาง 

5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการท างานกับ
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 

3.64 .57 มาก 

รวม 3.74 .36 มาก 
 

 4.2.5 ความอิสระในการท างาน 
 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานด้านความอิสระในการท างานอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 และเมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า ท่านสามารถวางแผนการท างานได้ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเปิดโอกาสให้ท่านสามารถท างานได้อย่าง

อิสระ อยู่ในระดับน้อย ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ในระดับใด และ งานที่ท่าน

ปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่านสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดล าดับในการท างานเพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14 แสดงความคิดเห็นต่อสถาพแวดล้อมในการท างานด้านความอิสระในการท างาน 
ด้านความอิสระในการท างาน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นได้ในระดับใด 

3.20 .80 ปานกลาง 

2. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่านสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดล าดับในการท างาน
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

2.69 .98 ปานกลาง 

3. ท่านสามารถวางแผนการท างานได้ด้วยตัว
ท่านเอง 

2.12 1.15 น้อย 

4. ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

2.40 1.04 น้อย 

5. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเปิดโอกาสให้ท่าน
สามารถท างานได้อย่างอิสระ 

2.02 1.05 น้อย 

รวม 2.49 .84 น้อย 

 

 4.2.6 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 42 คน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 23.46        

ดังแสดงในตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงความคิดเห็นต่อการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัท 

การได้รับมอบหมายให้ท างาน
ด้านกลยุทธ์ของบริษัท 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ใช่ 42 23.46 

2. ไม่ใช่ 137 76.54 
รวม 179 100.00 
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  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกท างานนอกเวลา

ด้วยความสมัครใจ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 และเลือกท างานนอกเวลาด้วยความ   

สมัครใจจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 ดังแสดงในตารางที่ 4.16 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงความคิดเห็นต่อการเลือกเวลาท างานนอกเวลาด้วยความสมัครใจ 

เลือกท างานนอกเวลาด้วย
ความสมัครใจ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ใช่ 9 5.03 
2. ไม่ใช่ 170 94.97 

รวม 179 100.00 

 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการปรับเงินเดือนใน

ระดับปานกลาง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 81.01 รองลงมาคือพนักงานที่ไม่ได้รับการปรับ

เงินเดือนจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 ได้รับการปรับเงินเดือนในระดับสูง จ านวน 7 คน      

คิดเป็นร้อยละ 3.91 และได้รับการปรับเงินเดือนในระดับน้อย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.17 

 
ตารางที่ 4.17 แสดงกลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน 

กลุ่มการปรับอัตราเงินเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ไม่ได้ปรับเงินเดือน (0) 22 12.29 

2. น้อย (ร้อยละ 1-3) 5 2.79 

3. ปานกลาง (ร้อยละ 4-7) 145 81.01 
4. สูง (ร้อยละ 8-10) 7 3.91 

รวม 179 100.00 

 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 รองลงมาคือส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในกลุ่ม

ปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 ส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มน้อยจ านวน 
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32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 และส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกลุ่มสูง จ านวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.47 ดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 

ตารางที่ 4.18 แสดงกลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กลุ่มการส่งเงินสมทบกองทุนฯ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่ส่งเงินสมทบกองทุนฯ (0) 78 43.58 
2. น้อย (ร้อยละ 1-3) 32 17.88 

3. ปานกลาง (ร้อยละ 4-7) 61 34.08 

4. สูง (ร้อยละ 8-10) 8 4.47 
รวม 179 100.00 

 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้รับ

อุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 98.32 และได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ดังแสดงในตารางที่ 4.19 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงการได้รับอุบัติเหตุจากการท างานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา 

การได้รับอุบัติเหตุจากการ
ท างานภายใน 1 ปี ท่ีผ่านมา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ใช่ 3 1.68 

2. ไม่ใช่ 176 98.32 

รวม 179 100.00 
 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท างานโดยเฉลี่ย

ต่อวันตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 รองลงมาคือใช้เวลาในการท างาน

โดยเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน 9 ชั่วโมง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 และใช้เวลาในการท างานโดย

เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนชั่วโมงในการท างาน 

จ านวนชั่วโมงในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ใช้เวลาไม่เกิน 9 ชั่วโมง 37 20.67 

2. ใช้เวลาตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง 3 1.68 
3. ใช้เวลาตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง 139 77.65 

รวม 179 100.00 

 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการประเมินผลการท างาน 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73 รองลงมามีคะแนนประเมินผลการท างาน เท่ากับ 85 คะแนน 

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06 คะแนนประเมินผลการท างาน เท่ากับ 80 คะแนน จ านวน      

15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.36 คะแนนประเมินผลการท างาน เท่ากับ 89 คะแนน จ านวน 13 คน       

คิดเป็นร้อยละ 7.26 คะแนนประเมินผลการท างาน เท่ากับ 90 คะแนน จ านวน 13 คน คิดเป็น      

ร้อยละ 7.26 โดยผลคะแนนการประเมินการท างานในล าดับอ่ืน ๆ นั้น แสดงในตารางที่ 4.21 

 
ตารางที่ 4.21 แสดงคะแนนประเมินผลการท างาน 

คะแนนประเมินผลการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไม่ได้รับการประเมิน 21 11.73 

2. 78 3 1.68 
3. 79 4 2.23 

4. 80 15 8.38 
5. 81 11 6.15 

6. 81.5 2 1.12 

7. 82 11 6.15 
8. 82.5 1 0.56 

9. 83 9 5.03 

10. 84 10 5.59 
11. 85 18 10.06 

12. 85.5 1 0.56 
13. 86 5 2.79 

14. 87 10 5.59 
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ตารางที่ 4.21 แสดงคะแนนประเมินผลการท างาน (ต่อ) 

คะแนนประเมินผลการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
15. 87.5 1 0.56 

16. 88 5 2.79 

17. 88.5 2 1.12 
18. 89 13 7.26 

19. 89.5 4 2.23 
20. 90 13 7.26 

21. 91 9 5.03 

22. 91.5 3 1.68 
23. 92 4 2.23 

24. 92.5 1 0.56 

25. 93 3 1.68 
รวม 179 100.00 

   

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

มาท างานประมาณ 16-30 นาที จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางมาท างานประมาณ 1-15 นาที จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44 ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางมาท างานมากกว่า 60 นาที จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

มาท างานประมาณ 31-45 นาที จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 6.70 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมา

ท างานประมาณ 41-60 นาที จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ดังแสดงในตารางที่ 4.22 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน 

ระยะเวลาในการเดินทาง            
มาท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. 1-15 นาท ี 33 18.44 

2. 16-30 นาท ี 105 58.66 
3. 31-45 นาท ี 12 6.70 

4. 46-60 นาท ี 4 2.23 
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ตารางที่ 4.22 แสดงระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน (ต่อ) 

 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ลาป่วยจ านวน 130 คน    

คิดเป็นร้อยละ 72.63 ลาป่วย 1-2 วัน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 ลาป่วย 3 -4 วัน      

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ลาป่วย 5-6 วัน จ านวน 3 คน คิดเป็น 1.68 ลาป่วย 7-8 วัน 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ1.68 และลาป่วย 9-10 วัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 ดังแสดง

ในตารางที่ 4.23 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนวันในการลาป่วย 
จ านวนวันในการลาป่วย จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไมล่าป่วย  130 72.63 

2. ลาป่วย 1-2 วัน 39 21.79 
3. ลาป่วย 3-4 วัน 3 1.68 

4. ลาป่วย 5-6 วัน 3 1.68 

5. ลาป่วย 7-8 วัน 3 1.68 
6. ลาป่วย 9-10 วัน 1 0.56 

รวม 179 100.00 
 

 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ลากิจ จ านวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.95 ลากิจ 1-2 วัน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 และลากิจ 3-4 วัน จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ดังแสดงในตารางที่ 4.24 

ระยะเวลาในการเดินทาง            
มาท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. มากกว่า 60 นาที 25 13.97 

รวม 179 100.00 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนวันในการลากิจ 

จ านวนวันในการลากิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ไม่ลากิจ 127 70.95 

2. ลากิจ 1-2 วัน 42 23.46 

3. ลากิจ 3-4 วัน 10 5.59 
รวม 179 100.00 

 
 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลาพักผ่อน 5-6 วัน จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.28 ลาพักผ่อน 7-8 วัน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 ลาพักผ่อน    
9-10 วัน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32 ไม่ลาพักผ่อน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06 
ลาพักผ่อน 3-4 วัน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ลาพักผ่อน 1-2 วัน จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 ดังแสดงในตารางที่ 4.25 
 

ตารางที ่ 4.25 แสดงจ านวนวันในการลาพักผ่อน 

จ านวนวันในการลาพักผ่อน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ไมล่าพักผ่อน 18 10.06 
2. ลาพักผ่อน 1-2 วัน 12 6.70 

3. ลาพักผ่อน 3-4 วัน 17 9.50 

4. ลาพักผ่อน 5-6 วัน 56 31.28 
5. ลาพักผ่อน 7-8 วัน 45 25.14 

6. ลาพักผ่อน 9-10 วัน 31 17.32 
รวม 179 100.00 

 

4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจในการท างาน 
 
  จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า โดยรวมท่าน
พึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบัติอยู่ โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน โดยรวมแล้วท่าน
พึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงานที่ท่านปฏิบัติงานด้วย โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทนของ
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บริษัทอยู่ในระดับมาก และโดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อความก้าวหน้าที่บริษัทก าหนดให้อยู่ในระดับ
ปานกลางดังแสดงในตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26 แสดงความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. โดยรวมท่านพึงพอใจต่องานที่ท่านปฏิบัติอยู่ 3.66 .56 มาก 

2. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา
ของท่าน 

3.54 .67 มาก 

3. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานที่
ท่านปฏิบัติงานด้วย 

3.77 .54 มาก 

4. โดยรวมแล้ วท่ านพึงพอใจต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัท 

3.50 .58 มาก 

5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อความก้าวหน้า
ที่บริษัทก าหนดให้ 

3.35 .64 ปานกลาง 

รวม 3.56 .48 มาก 

 

4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจลาออก 
 
 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความตั้งใจที่จะลาออก
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 87.15 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 23 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
12.85 มีความตั้งใจลาออก ดังแสดงในตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงความตั้งใจลาออก 

ความตั้งใจลาออก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ไมม่ีความตั้งใจลาออก 156 87.15 

2. มีความตั้งใจลาออก 23 12.85 
รวม 179 100.00 

 
 จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความไม่แน่ใจเมื่อมีโอกาส
เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือบริษัทอ่ืนชวนหรือติดต่อไปท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการตัดสินใจเมื่อมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
ความตั้งใจลาออก ค่าเฉลี่ย (x̅) S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือ
องค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อม
ที่จะไป หรือไม่ 

2.74 .61 ไม่แน่ใจ 

รวม 2.74 .61 ไม่แน่ใจ 

 
 เมื่อพิจารณาความตั้งใจลาออกด้านอ่ืน ๆ ประกอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะ
ไม่คิดถึงการลาออกจากงานอยู่บ่อยครั้ง  จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 87.15 และผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 23 คน มักจะคิดถึงการลาออกจากงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.85    
จากข้อค าถามอีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยนงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 85.47 เลือกที่จะไม่เปลี่ยนสถานที่ท างาน ซึ่งแตกต่างกับผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 26 คน เลือกที่จะเปลี่ยนสถานที่ท างาน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.53 และจากข้อ
ค าถามถ้าเป็นไปได้ท่านจะลาออกจากบริษัทหรือไม่ ผู้ตอบแบบสถามส่วนใหญ่จ านวน 153 คน       
คิดเป็นร้อยละ 85.47 เลือกที่จะไม่ลาออกจากบริษัท ซึ่งแตกต่างจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 
คน เลือกท่ีจะลาออกจากบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 14.53 ดังแสดงในตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงข้อมูลความตั้งใจลาออกในแต่ละข้อค าถาม 

ข้อค าถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านมักจะคิดถึงการลาออกจาก

งานอยู่บ่อยครั้ง 

1.1 ใช่ 
  1.2 ไม่ใช่ 

 
 

23 
156 

 
 

12.85 
87.15 

2. อีก 1 ปี  ข้างหน้า ท่านอาจจะ
เปลี่ยนงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
2.1 ใช่ 

  2.2 ไม่ใช่ 

 
 

26 
153 

 
 

14.53 
85.47 

3. ถ้าเป็นไปได้ท่านจะลาออกจาก
องค์กร 
3.1 ใช่ 

  3.2 ไม่ใช่ 

 
 

26 
153 

 
 

14.53 
85.47 
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ภาพที่ 4.1 แสดงการน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม 

4.5 การสร้างแบบจ าลองในการท านายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจ 
 
  การสร้างแบบจ าลองในการท านายด้วยอัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินใจนั้น ก่อนการน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม RStudio ผู้วิเคราะห์จะต้องน าชุดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมก่อนพร้อมทั้ง
ตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ และเปลี่ยนประเภทของตัวแปร หลังจากนั้นจะต้องแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น     
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นชุดข้อมูลฝึกสอน และส่วนที่เป็นชุดข้อมูลทดสอบ หลังจากท่ีได้ชุดข้อมูลฝึกสอน
แล้ว จะต้องน าชุดข้อมูลนี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง ซึ่งการคัดเลือกตัวแปร
ที่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานนั้น 
โปรแกรมใช้วิธีการค านวณหาค่า Gini Index ซึ่งจะค านวณให้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้แบบจ าลองแล้ว
จะต้องค านวณหาค่า CP (Complexity Parameter) ที่เหมาะสมไปใช้ในการปรับแบบจ าลอง เมื่อได้
แบบจ าลองที่เหมาะสมแล้วจึงน าชุดข้อมูลทดสอบมาใช้ทดสอบแบบจ าลองที่สร้างขึ้น และวัดค่า  
Accuracy ของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนที่ผู้วิจัยกล่าวไปมีวิธีการดังนี้ 
 
  4.5.1 การน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม RStudio 
 
  การน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม RStudio ผู้ใช้งานต้องใช้ฟังก์ชัน read.csv() พร้อมกับระบุที่เก็บ
ข้อมูล ดังภาพที่ 4.1 

 
 
 
 เมื่อน าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป จะต้องด าเนินการตรวจสอบประเภท
ของตัวแปร และจัดการกลับ Missing Value หรือ Outlier (ถ้ามี)  
 

 4.5.2 การตรวจสอบและเปลี่ยนประเภทของตัวแปร 
 
  การตรวจสอบประเภทของตัวแปร โปรแกรม RStudio จะใช้ฟังก์ชัน str() เพ่ือดูโครงสร้าง           
และประเภทของตัวแปร โดยแสดงได้ดังภาพท่ี 4.2 
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 จากภาพที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าชุดข้อมูลมีจ านวน 179 Observations และมีทั้งหมด 26 ตัวแปร 
เนื่องจากข้อมูลสถานะการสมรส (M.Staus) ตัวแปรระดับการศึกษา (Edu) และตัวแปรประเภท
พนักงาน (Type) เป็นกลุ่มของข้อมูล แต่โปรแกรมแสดงเป็นตัวแปรประเภท int ดังนั้นจะต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรจาก int เป็น factor ส่วนตัวแปรจ านวนบุตร (Kid)              
ต้องด าเนินการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรจาก int เป็น numeric ซึ่งฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยน
ประเภทตัวแปรเป็นกลุ่มข้อมูล (factor) จะใช้ค าสั่ง as.factor() ส่วนการเปลี่ยนประเภทตัวแปรเป็น
ตัวเลขจะใช้ค าสั่ง as.numeric() ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 

 

  4.5.3 การแบ่งชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างและทดสอบแบบจ าลอง 
 
  หลังจากการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการแบ่งชุดข้อมูล
ออกเป็น 2 ชุด กล่าวคือ ชุดข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ โดยที่ชุดข้อมูลฝึกสอนจะเป็นชุด
ข้อมูลที่ใช้ในการสอนเพ่ือให้โปรแกรมน ามาสร้างแบบจ าลอง และชุดข้อมูลทดสอบจะเป็นชุดข้อมูลที่

ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างและประเภทของตัวแปร 

ภาพที่ 4.3 แสดงการเปลี่ยนประเภทของตัวแปร 
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ใช้ทดสอบความสามารถในการท านายของแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ซึ่งการแบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ส่วนต้อง
ใช้ฟังก์ชัน sample() เพ่ือสุ่มข้อมูลจากชุดข้อมูลทั้งหมด ร่วมกันกับฟังก์ชัน nrow() ซึ่งโดยปกติแล้ว
การแบ่งชุดข้อมูลจะแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนเป็นร้อยละ 70 และชุดข้อมูลทดสอบเป็นร้อยละ 30       
การแบ่งชุดข้อมูลแสดงได้ดังภาพท่ี 4.4 
 

 

 
 เมื่อได้ข้อมูลครบทั้ง 2 ชุดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างและปรับแต่งแบบจ าลองให้มี
ความเหมาะสม โดยการน าค่า CP ไปใช้ในการปรับแต่งแบบจ าลอง 
 

 4.5.4 การสร้างและปรับแต่งแบบจ าลอง 
 
  การสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจในโปรแกรม RStudio จะใช้ฟังก์ชัน 
rpart() ซึ่งการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องด าเนินการติดตั้งในโปรแกรม RStudio ก่อน และในการใช้งาน
จะต้องใช้ฟังก์ชัน library() เพ่ือเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วจึงด าเนินการสร้างแบบจ าลอง      
ซึ่งขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองนี้ฟังก์ชัน rpart() จะค านวณค่า Gini Index ให้โดยอัติโนมัติเพ่ือ
คัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสม ซึ่งการเรียกใช้งานฟังก์ชันและด าเนินการสร้างแบบจ าลอง แสดงได้ดัง
ภาพที่ 4.5 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงฟังก์ชันในการสร้างแบบจ าลองด้วยอัลกอริทึ่มต้นไม้ตัดสินใจ 
 
 หลังจากที่ได้แบบจ าลองแล้ว จะต้องตรวจสอบค่า CP เพ่ือดูว่าควรใช้ค่าใดในการน าไป
ปรับแต่งแบบจ าลองให้มีความเหมาะสมโดยใช้ค าสั่ง dt_model$cptable เพ่ือเรียกดูค่า CP ทั้งหมด 
ซึ่งค่า CP ที่ได้แสดงได้ดังภาพที่ 4.6 

ภาพที่ 4.4 แสดงการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลฝึกสอน และชุดข้อมูลทดสอบ 
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ภาพที่ 4.6 แสดงการหาค่า CP 

 
 
 
 จากภาพจะเห็นได้ว่ามีค่า CP ทั้งหมด 3 ค่า ซึ่งการเลือกใช้งานจะต้องดูที่ค่า xerror ที่
เหมาะสมไม่ต่ าเกินไปและไม่สูงเกินไป ซึ่งในกรณีนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค่า CP = 0.01000000 ซึ่งเมื่อได้ค่า 
CP ที่เหมาะสมแล้วในการปรับแต่งแบบจ าลองจะต้องใช้ฟังก์ชัน prune() ในการปรับแต่งแบบจ าลอง 
ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 4.7 
 

 
ภาพที่ 4.7 แสดงฟังก์ชันในการปรับแต่งแบบจ าลองด้วยค่า CP 
 
 เมื่อปรับแต่งแบบจ าลองเรียบร้อยแล้ว การเรียกดูแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจะใช้ฟังก์ชัน 
rpart.plot() ซึ่งก่อนการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องด าเนินการใช้ฟังก์ชัน library() เพ่ือเรียกใช้ฟังก์ชัน 
rpart.plot ก่อน ดังแสดงในภาพที่ 4.8 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน rpart.plot() 
 
 เมื่อเรียกใช้งานฟังก์ชัน rpart.plot() แล้ว การเรียกดูแบบจองลองก็สามารถท าได้โดยใช้
ฟังก์ชัน rpart.plot() โดยแบบจ าลองจะแสดงอยู่ที่หน้าต่างด้านขวาในแท็บ plot ซึ่งแบบจ าลองจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
บิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง แสดงได้ดังภาพที่ 4.9 
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  4.5.5 การทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจ าลอง 
 
  การทดสอบและหาค่า Accuracy จากแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจะต้องน าชุดข้อมูลทดสอบมาใช้ 
แล้ ว ค านวณหาค่ า  Accuracy จ าก  Confusion Matrix โ ดย ฟั งก์ ชั น  table() และ  ฟั งก์ ชั น 
confusionMatrix() ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.10  

 

 จากการทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจ าลองพบว่าแบบจ าลองมีค่า Accuracy 
เท่ากับร้อยละ 90.74 ที่ช่วงของความเชื่อมั่น (Confidence Interval) เท่ากับร้อยละ 95 

พนักงานทีม่ีความตั้งใจ 
ลาออกตามกฎขอ้ที ่1 

พนักงานทีม่ีความตั้งใจ 
ลาออกตามกฎขอ้ที ่2 

พนักงานทีม่ีความตั้งใจ 
คงอยู่ตามกฎข้อที่ 3 

พนักงานทีม่ีความตั้งใจ 
คงอยู่ตามกฎข้อที่ 4 

ภาพที่ 4.10 แสดงการทดสอบและหาค่า Accuracy ของแบบจ าลอง 
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4.6 กฎของความสัมพันธ์จากแบบจ าลองในแต่ละโหนดตัดสินใจ 

 
  จากแบบจ าลองความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ      
จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองคัดเลือกตัวแปรคะแนนประเมินผลการท างานมาใช้เป็นโหนดราก แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อเปรียบเทียบค่า Gini Index ของทุกตัวแปรแล้ว ค่า Gini Index ของตวัแปรคะแนนประเมินผล
การท างานมีค่าน้อยที่สุด จึงถูกน ามาใช้เป็นโหนดรากของแบบจ าลอง ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนน
ประเมินผลการท างานของพนักงานกลุ่มที่มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และแบบจึงลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ ดังนั้น โหนดนี้จึง
กลายเป็นโหนดตัดสินใจ 
  เมื่อพิจารณาเฉพาะพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91 
ประกอบด้วยพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่รวมกัน และแบบจ าลองยังคงสามารถแตกกิ่ง
ก้านต่อไปได้ ดังนั้นแบบจ าลองจึงต้องด าเนินการแยกกลุ่มพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่
ออกจากกัน ซึ่งแบบจ าลองคัดเลือกตัวแปรความหลากหลายของงานมาใช้ในการพิจารณาแยกกลุ่ม
พนักงานที่มีความตั้งใจที่ต่างกันออกจากกัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบค่า Gini Index ของทุก
ตัวแปรแล้ว ค่า Gini Index ของตัวแปรความหลากหลายของงานมีค่าน้อยที่สุด จึงถูกน ามาใช้ในการ
พิจารณาพนักงานที่มีความตั้งใจแตกต่างกันออกจากกัน โดยพนักงานที่มีความคิดเห็นต่อความ
หลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลางหรือมากนั้น แบบจ าลองน าเสนอเป็นกลุ่มของพนักงานที่มี
ความตั้งใจคงอยู่ และแบบจ าลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ ดังนั้นโหนดนี้จึงถูกก าหนดให้เป็น
โหนดตัดสินใจ 
  กรณีที่พนักงานมีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความคิดเห็นต่อ
ความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุดนั้น ยังมีพนักงานที่มีความ
ตั้งใจลาออกและคงอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเดียว และแบบจ าลองสามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ แบบจ าลอง
จึงต้องด าเนินการแยกพนักงานที่มีความตั้งใจแตกต่างกันออกจากกัน จากแบบจ าลองจะเห็นว่า      
ตัวแปรความอิสระในการท างานถูกน ามาใช้เป็นตัวแบ่งกลุ่มพนักงานที่มีความตั้งใจแตกต่างกัน        
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรความอิสระในการท างานนั้นมีค่า Gini Index น้อยกว่าตัวแปรอื่น ๆ  
  เมื่อพิจารณาพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความ
คิดเห็นต่อความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด ประกอบกับมีความ
คิดเห็นต่อความอิสระในการท างานอยู่ในระดับปานกลางหรือมากพบว่า แบบจ าลองน าเสนอเป็นกลุ่ม
พนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และแบบจ าลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ โหนดนี้จึงกลายเป็น
โหนดตัดสินใจ 
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  ในทางกลับกัน พนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความ
คิดเห็นต่อความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด ประกอบกับมีความ
คิดเห็นต่อความอิสระในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พบว่าแบบจ าลอง
น าเสนอเป็นกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ และแบบจ าลองไม่สามารถแตกกิ่งก้านต่อไปได้ 
ดังนั้นโหนดนี้จึงกลายเป็นโหนดตัดสินใจ 
  จากค าอธิบายและแบบจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นสามารถสรุปเป็นกฎของความสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน
การพิจารณาข้อมูลการของพนักงานในแต่ละโหนดตัดสินใจทั้งหมด 4 โหนด ได้ดังนี้  
  กฎข้อที่ 1 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกเมื่อคะแนนประเมินผลการ
ท างานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1) 
  กฎข้อที่ 2 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91       
และมีความหลากหลายของงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พร้อมกับมีความอิสระ
ในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง หรือมาก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2) 
  กฎข้อที่ 3 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91         
มีความหลากหลายของงานและมีอิสระในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด  

(พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3) 
   กฎข้อที่ 4 โหนดตัดสินใจของพนักงานที่มีคะแนนประเมินผลการท างานน้อยกว่าร้อยละ 91 
และมีความหลากหลายของงานอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อ
ที่ 4) 
  การแบ่งกลุ่มของพนักงานในแต่ละโหนดตัดสินใจนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้อัลกอริทึม kmodes     
ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข โดยขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มนั้นจะต้อง
ด าเนินการสร้างชุดข้อมูลที่ตรงกับโหนดตัดสินใจของแบบจ าลองที่ได้ หลังจากนั้นก าหนดค่า k ซึ่งใน
ที่นี้ผู้วิจัยก าหนดค่า k เท่ากับ 2 เนื่องจากมีพนักงานที่มีความตั้งใจลาออก และพนักงานที่มีความตั้งใจ
คงอยู่ เมื่อก าหนดค่า k แล้ว โปรแกรมจะด าเนินการแบ่งกลุ่มให้ ซึ่งผลในการแบ่งกลุ่มเป็นดังนี้ 
 
 4.6.1 พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1 
 
  จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30        
และเม่ือใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 เป็นพนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
ลาออกจ านวน 11 คน และพนักงานกลุ่ม 2 เป็นพนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่จ านวน 9 คน      
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะต่างกันคือ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน      
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กลยุทธ์ ชั่วโมงในการท างาน ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน จ านวนวันในการลาพักผ่อน อายุงาน 
รายได้ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.11 
 

 
 
ภาพที่ 4.11 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1 
 

 4.6.2 พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2 
 
 จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจ านวน 12 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
และเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
คงอยู่ และพนักงานกลุ่ม 2 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก ซึ่งมีจ านวน 7 คน และ 5 คน 
ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะคล้ายกันคือ ปัจจัยด้านรางวัลและ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การปรับอัตราเงินเดือน การได้รับ
อุบัติเหตุจากการท างาน ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน การลาป่วย ประเภทพนักงาน ซึ่งปัจจัย
ในด้านอ่ืน ๆ ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2 
 

 4.6.3 พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยูต่ามกฎข้อที่ 3  
 
 จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจ านวน 62 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16    
และเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจ
ลาออก จ านวน 30 คน และพนักงานกลุ่ม 2 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ จ านวน 32 คน    
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีลักษณะต่างกันคือ ความพึงพอใจในงาน จ านวนวันลากิจ 
อายุ สถานภาพสมรม จ านวนบุตร ระดับการศึกษา และอายุงาน แต่ปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ทั้ง 2 กลุ่ม  
ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3 
 

 4.6.4 พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยูต่ามกฎข้อที่ 4 
 

 จากข้อมูลพบว่ามีพนักงานจ านวน 85 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 และพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82    
ซึ่งเมื่อใช้อัลกอริทึมในการแบ่งกลุ่มพนักงานพบว่า พนักงานกลุ่ม 1 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคง
อยู่ จ านวน 54 คน และพนักงานกลุ่ม 2 คือ พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก จ านวน 31 คน      
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะคล้ายกันคือ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการท างาน การปรับอัตราเงินเดือน การเลือกท างานนอกเวลา การได้รับอุบัติเหตุใน
การท างาน จ านวนชั่วโมงในการท างาน ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน การลาป่วย การลากิจ 
สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ประเภทพนักงาน โดยที่ปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ นั้นทั้ง 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.14 
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ภาพที่ 4.14 แสดงวิธีการและผลของการจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4 
 

4.7 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  จากแบบจ าลองการท านายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงานด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเก่ียวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง พบข้อสรุปดังนี้  
  1) คะแนนประเมินผลการท างาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 พนักงานจะมีความตั้งใจ
ลาออก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1) 
  2) คะแนนประเมินผลการท างาน น้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความหลากหลายของงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พร้อมกับมีความอิสระในการท างานอยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก พนักงานจะมีความตั้งใจลาออก (พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2) 
  3) คะแนนประเมินผลการท างาน น้อยกว่าร้อยละ 91 ความหลากหลายของงานและความ
อิสระในการท างานอยู่ในระดับน้อยที่สุด หรือน้อย หรือมากที่สุด พนักงานจะมีความตั้งใจคงอยู่ 
(พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3) 
  4) คะแนนประเมินผลการท างาน น้อยกว่าร้อยละ 91 และมีความหลากหลายของงานอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก พนักงานจะมีความตั้งใจคงอยู่ (พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4) 
 
  เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจผู้วิจัยจึงขอใช้ภาพในการสรุปความตั้งใจลาออกและคงอยู่
ของพนักงาน ดังภาพที่ 4.15 
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ภาพที่ 4.15 แสดงการแยกกลุ่มพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่ตามกฏการตัดสินใจ 
 
 จากการน าข้อมูลของพนักงานในแต่ละกลุ่มมาพิจารณา พบข้อสรุปดังนี้ 
 
  1) พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น
พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะต่างกัน 
คือ การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ ชั่วโมงในการท างาน ระยะเวลาในการเดินทางมา
ท างาน จ านวนวันในการลาพักผ่อน อายุงาน รายได้ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ของทั้ง 2 กลุ่มมี
ความเหมือนกัน 
  2) พนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 2 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น
พนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม  มีลักษณะ
คล้ายกันคือ ปัจจัยด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
การปรับอัตราเงินเดือน การได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ระยะเวลาในการเดินทางมาท างาน        
การลาป่วย ประเภทพนักงาน ซึ่งปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน 
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  3) พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 3 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็นพนักงาน
กลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะต่างกัน        
คือ ความพึงพอใจในการท างาน จ านวนวันลากิจ อายุ สถานภาพสมรม จ านวนบุตร ระดับการศึกษา 
และอายุงาน แต่ปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเหมือนกัน   
  4) พนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4 ผลการจัดแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็นพนักงาน
กลุ่มที่มีความตั้งใจลาออก และกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่มีปัจจัยที่ทั้ง 2 กลุ่ม  มีลักษณะคล้ายกันคือ 
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการท างาน การปรับอัตราเงินเดือน        
การเลือกท างานนอกเวลา การได้รับอุบัติเหตุในการท างาน จ านวนชั่วโมงในการท างาน ระยะเวลาใน
การเดินทางมาท างาน การลาป่วย การลากิจ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ประเภทพนักงาน        
โดยที่ปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ นั้นทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน 



บทท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้เมื่อแจกแจงความถี่ โดยหาค่า
ร้อยละ (Percentage) เพ่ือบรรยายคุณลักษะทางประชาการของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลความตั้งใจ

ลาออก ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยการใช้อัลกอริทึม 
Decision Tree มาใช้ในการสร้างแบบจ าลอง โดยในบทนี้ได้กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  5.2 สรุปตามวัตถุประสงค์ 
  5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.4 ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  5.5 บทสรุปกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  5.6 ข้อจ ากัดการวิจัย 
  5.7 การวิจัยในอนาคต 

 
5.1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุประมาณ 31-40 ปี สถานภาพ
แต่งงานและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส และยังไม่มีบุตร จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เป็นพนักงานรายเดือนและมีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท 
  
  2. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความขัดแย้งใน
บทบาท ความหลากหลายของงาน รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วม
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ปฏิบัติงาน และความอิสระในการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นด้าน
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 3.74) รองลงมาได้แก่         
ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (x̅ = 3.35) ด้านความหลากหลายของงาน (x̅  = 2.94)    
ด้านความอิสระในการท างาน (x̅ = 2.49) และด้านความขัดแย้งในบทบาท (x̅ = 1.81) ตามล าดับ     
ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลปรากฎดังนี้ 
 
  1) ด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานในองค์กรแห่งนี้ให้
ความส าคัญของการท างานเป็นทีม (x̅ = 4.04) เพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
อีกทั้งพนักงานในองค์กรยังมีความสัมพันธ์กันฉันท์พ่ีน้อง (x̅ = 3.91) จึงท าให้เมื่อเวลาเกิดปัญหาใน
การท างาน ทุกคนยินดีที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันก็สามารถ
สื่อสารพูดคุยกันกับเพ่ือนร่วมงานได้ (x̅ = 3.75) ความไม่เข้าใจระหว่างกันก็จะถูกคลี่คลายลง         
จึงส่งผลให้พนักงานในบริษัทแห่งนี้ มีความพึงพอใจในการท างานทั้งกับหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.64) นอกจากนี้ พนักงานยังมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกันด้วย (x̅ = 3.36) ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  2) ด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม
ในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อค าถาม กล่าวคือ ความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
บริษัท (x̅ = 3.39) ความยุติธรรมต่อระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท (x̅ = 3.37) การปรับขึ้น
เงินค่าจ้างประจ าปีด้วยความเหมาะสม (x̅ = 3.37) ความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ (x̅ = 3.35) 
ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน (x̅ = 3.33) และบริษัทได้
จัดเตรียมรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม (x̅ = 3.31) ดังนั้น องค์กรจึงควรหาวิธี
ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น เพราะเม่ือความพึงพอใจลดลงอาจ
ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ 
 
  3) ด้านความหลากหลายของงาน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในด้านนี้
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อค าถาม กล่าวคือ งานที่ต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
ทักษะที่หลากหลาย (x̅ = 3.10) งานที่ต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการท างานที่หลากหลาย (x̅ = 2.92) 
งานที่ต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้ท างานที่มีความแตกต่างกัน (x̅ = 2.90) และงานที่ต้องปฏิบัตินั้น
เปิดโอกาสให้ได้ท างานที่หลากหลาย (x̅ = 2.84) การได้ท างานที่มีความหลากหลายทั้งทางความรู้  
ความสามารถ หรือทักษะ จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมขึ้น แต่สิ่งที่
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องค์กรจะต้องให้ความส าคัญด้วยคือ หากพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้น ขาดความรู้
ความสามารถ หรือทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ก็จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง 
ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งทางด้านความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ท างานก็จะมีส่วนใช่ให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น 
 
  4) ด้านความอิสระในการท างาน พบว่า พนักงานสามารถแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.20) การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดล าดับในการท างานเพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
(x̅ = 2.69) การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.40) การวางแผนการท างาน
ด้วยตนเอง (x̅ = 2.12) และงานที่ท าเปิดโอกาสให้ท่านสามารถท างานได้อย่างอิสระ (x̅ = 2.02) 
ดังนั้น การเสริมสร้างความอิสระในการท างานของพนักงาน ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับจึงควรสร้าง
ความเข้าใจถึงอ านาจ หน้าที่ที่พนักงานมีอยู่ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ในระดับใด ปัญหา
อะไรบ้างที่พนักงานมีอ านาจในการตัดสินใจและแก้ไข นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรมีการพูดคุย   หรือ
ตกลงร่วมกันกับพนักงานว่าสามารถจัดล าดับการท างานว่าควรท างานใดก่อน -หลัง หรือก าหนด
แนวทางในการท างาน วิธีการท างาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เ พ่ือให้การท างานส าเร็จลุลวงบน
ขอบเขตที่พนักงานมีอยู่ 
 
  5) ด้านความขัดแย้งในบทบาท พบว่า พนักงานต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการท างานแบบ
เดียวกันเพ่ือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.68) การได้รับมอบหมายงานเพ่ิมโดยไม่ได้รับก าลังคนเพ่ือให้
งานนั้นแล้วเสร็จ (x̅ = 2.08) การได้รับค าสั่งหรือมอบหมายงานที่แตกต่างกันในงานชิ้นเดียวกันจาก
คนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า (x̅ = 1.85) การปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับงานแต่บางคนไม่ยอมรับ 
(x̅ = 1.53) การได้รับมอบหมายงานโดยไม่ได้รับทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการท างานนั้น ๆ             
(x̅ = 1.49) และบางครั้งต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ         
(x̅ = 1.23) แสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรแห่งนี้มีความขัดแย้งในบทบาทค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็น   
สิ่งที่องค์กรท าได้ดี เพราะเมื่อไรก็ตามที่พนักงานเริ่มมีความรู้สึกขัดแย้งในบทบาทมากขึ้น ก็จะส่งผล
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานลดลง และมีความตั้งใจลาออกเพ่ิมมากข้ึน 
 
  3. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางมาท างานประมาณ 16-30 นาที และมักจะใช้
เวลาท างานตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งไม่สามารถเลือกท างานนอกเวลาได้ ทั้งนี้  งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่ได้เป็นงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร อีกทั้งยังไม่ได้รับการประเมินผลการ
ท างาน และไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการท างานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ไม่เคยลากิจ หรือลาป่วย แต่มีวันลาพักผ่อน 5-6 วัน/ปี ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนอยู่ในระดับ   
ปานกลาง และไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

  4. ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการท างาน 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.56) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงานที่ท่านปฏิบัติงานด้วย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 3.77) 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ (x̅ = 3.66) ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา (x̅ = 3.54) 
ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทน (x̅ = 3.50) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจต่อความก้าวหน้าที่องค์กรก าหนดให้อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35) จากระดับความคิดเห็น
ในแต่ละด้านท าให้ทราบว่า ความพึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชานั้น มี
ความสอดคล้องกับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความสัมพันธ์ของผู้ มีส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความขัดแย้งในบทบาท และความหลากหลายของงาน แม้ว่า
ความพึงพอใจต่อการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก (3.50 และ 3.35) ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลมาจากด้ าน
รางวัลและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่สิ่งที่องค์กรควรจะต้องให้ความส าคัญและเสริมสร้างให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้น คือการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานใน
องค์กร 
 

   5. ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจลาออก 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความตั้งใจลาออก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน และเมื่อพิจารณาจากข้อค าถามเรื่องความตั้งใจลาออก ข้ออ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม ท าให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะไม่คิดถึงการลาออก และอีก 1 ปี ข้างหน้าก็จะยังคง
อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป และถ้าเป็นไปได้ก็จะยังคงอยู่ปฏิบัติงานที่องค์กรนี้ต่อไป แต่อย่างไรก็
ตาม ในกรณีท่ีถ้ามีองค์กรอื่นชวนหรือติดต่อไปท างานก็ยังมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้น 
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5.2 สรุปตามวตัถุประสงค์ 
 
  1. วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและการคงอยู่ของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและการคงอยู่ของพนักงาน
ประกอบด้วย คะแนนประเมินผลการท างาน ความหลากหลายของงาน และความอิสระในการท างาน 
ซึ่งคะแนนประเมินผลการท างานเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานทุกกลุ่มมากที่สุด แบบจ าลอง
จึงน าข้อมูลนี้มาสร้างเป็นโหนดราก ข้อมูลด้านความหลากหลายของงาน และความอิสระในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับกลุ่มรองลงมา ตามล าดับ จึงถูกน ามาสร้างเป็นโหนดใบถัดจากข้อมูลคะแนน
ประเมินผลการท างาน 
 
  2. วัตถุประสงค์ที่ 2 สร้างแบบจ าลองในการท านายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน 
ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถท านายความตั้งใจลาออกและการคงอยู่ของ
พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า Accuracy ของแบบจ าลองเท่ากับร้อยละ 90.74 ที่ระดับ
ช่วงของความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

 
 5.3.1 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกตามกฎข้อที่ 1 
 
  พนักงานกลุ่มนี้มีคะแนนผลการประเมินการท างานที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 แสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการท างานอยู่ในระดับที่สูงขององค์กร แต่มีความตั้งใจลาออก เพราะงาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ท้าทาย หรือไม่ได้ท างานด้านกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งท าให้พนักงานกลุ่มนี้เกิด
ความรู้สึกว่างานของตนเองนั้นขาดความท้าทาย น่าเบื่อหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Half (Half, 
2018) ที่พบว่าหนึ่งในสาเหตุการลาออกของพนักงานคือ รู้สึกเบื่องานที่ท า งานที่ท าไม่ท้าทาย อยาก
ออกไปหาความท้าทายใหม่ ๆ ดังนั้นหากน าทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, 1966) มา
อธิบาย จะท าให้ทราบว่า ลักษณะของงานที่มีความท้าทายจะช่วยจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน แต่ถ้างานนั้นขาดความท้าทายไป ก็จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน
และมีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กรไป ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดที่เกี่ยวกับ Comfort Zone ในการ
ลาออกจากงานเพ่ือค้นหางานใหม่ เนื่องมาจากพนักงานมีความรู้สึกต้องการที่จะลาออกจากงาน แต่ก็
มีความกังวลใจว่าหากลาออกจากงานแล้ว รายได้ที่ได้รับอาจลดลงจากเดิม พบเจอกับสภาพแวดล้อม
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ในการท างานที่แย่ลง หรือแม้กระทั้งไม่สามารถหางานใหม่ได้ จึงท าให้พนักงานไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
ลาออกจากงาน เป็นต้น (People HR Solutions, 2019) และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างขององค์กร
ยังพบว่า ผู้บริหารระดับฝ่ายส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น โอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ 
หรือการได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายจึงค่อนข้างมีจ ากัด 
  พนักงานกลุ่มนี้มีอายุงาน 6-9 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรมาเป็น
เวลานานพอสมควร แต่ก็ยังมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Maden 
(Maden, 2014) ที่พบว่าพนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานในองค์กรมานาน ก็ยังมีความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานสูงด้วยเช่นเดียวกัน แตกต่างจากงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าพนักงานที่มีอายุงานมาก ๆ จะไม่มี
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (Karatepe et al., 2006; Nadiri & Tanova, 2010; Ulndag et al., 
2011) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมและความเชื่อในการท างานของชาวญี่ปุ่นมักจะพบว่า 
พนักงานของบริษัทญี่ปุ่นทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนั้น มักไม่มีความคิดในการลาออกจาก
งานเนื่องจากว่ามีความจงรักภักดีต่อองค์กรที่สูงมาก (SoraNews24, 2013) 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาท างานต่อวันพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ใช้ระยะเวลาท างาน
ต่อวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 10-11 ชั่วโมง จากการศึกษาวัฒนธรรมการท างานของชาวญี่ปุ่นพบว่า 
หลังจากประเทศญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้เกิดวัฒนธรรมความพยายามขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟู
ประเทศหลังการพ่ายแพ้ในสงคราม จึงท าให้ชาวญี่ปุ่นต้องทุ่มเทตัวเองให้กับสิ่งที่ท า เพ่ือประเทศชาติ 
เพ่ือองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ (Yuji, 2019) และเนื่องมาจาก
องค์กรนี้มีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น ดังนั้น วัฒนธรรมการท างานของชาวญี่ปุ่นจึงมี
อิทธิพลต่อการท างานกับพนักงานในองค์กร กล่าวคือ ถึงแม้พนักงานอยากกลับบ้านเมื่อท างานเสร็จ
และถึงเวลาเลิกงานแล้ว ก็ยังไม่สามารถกลับได้เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชายังไม่กลับ นอกจากนี้การ
ท างานเป็นเวลา 10-11 ชั่วโมงต่อวันนั้น มากกว่าที่กฎหมายแรงงานประเทศไทยก าหนดอยู่ 2-3 
ชั่วโมง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsu และคณะ (Hsu et al., 2019) ที่พบว่าการใช้เวลาท างานที่
ยาวนานกว่าปกตินั้นมีความสัมพันธ์กับความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  ดังนั้น การใช้
ระยะเวลาในการท างานที่ยาวนานจึงเป็นการสร้างความไม่สมดุลในชีวิตและการท างานขึ้น อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาข้อมูลด้านสถานภาพสมรสของพนักงานกลุ่มนี้ประกอบ พบว่า พนักงานกลุ่มนี้แต่งงานและ
อยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ท าให้เห็นได้ว่าระยะเวลาในการท างานที่ยาวนานมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของ
พนักงาน ซึ่งความไม่สมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้เกิดความตั้งใจลาออกขึ้น      
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Jnaneswar (Jnaneswar, 2016) ที่พบว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างมนีัยส าคัญระหว่างความสมดุลในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว และความตั้งใจลาออก  
  นอกจากต้องใช้ระยะเวลาในการท างานสูงสุดถึง 11 ชั่วโมง/วัน และพนักงานยังมีสถานภาพ
สมรสแล้ว หากพิจารณาข้อมูลด้านวันลาพักผ่อนของพนักงานกลุ่มนี้ประกอบพบว่า มีวันลาพักผ่อน 
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7-8 วัน/ปี แต่ไม่มีวันลาป่วยและวันลากิจเลย สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการท างานของบริษัทญี่ปุ่น
ด้านการใช้วันลาประเภทต่าง ๆ เนื่องมาจากว่าต้องการเก็บวันลาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และการลานั้น
แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อย อีกทั้งเมื่อลาแล้วยังมีความรู้สึกผิดต่อเพ่ือนร่วมงาน
และองค์กร (Gatayama, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจของบริษัท Expedia ที่พบว่าคนไทย
ใช้วันลาพักผ่อนน้อยติดอันดับที่ 7 ของโลก ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องยกเลิกวันลาเนื่องมาจากติดงาน 
(Expedia, 2018) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ De Bloom และคณะ (De Bloom et al., 2010) 
พบว่า จ านวนวันในการลาพักผ่อนที่สูงนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับความตั้งใจลาออกท่ี
ลดลง ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของผู้วิจัย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนที่พบว่า การใช้วันลาพักผ่อน
ที่ยาวนานนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกเลย (Laski, 2002) 
  การใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานของพนักงานกลุ่มนี้อยู่ที่ 16-30 นาที แต่พนักงานก็
ยังมีความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัยมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ Jachimowicz, 
Lee, Staats, Menges, และ Gino (Jachimowicz et al., 2019) ที่พบว่า พนักงานที่ใช้เวลาในการ
เดินทางไปท างานในตอนเช้าเป็นระยะเวลานาน ความตั้งใจลาออกจะเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมี
นักวิจัยที่พบว่าการใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานนานขึ้น ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการ
เดินทางอีกด้วย (Amponsah-Tawiah et al., 2016; Demiral, 2018)  
  รายได้ที่ได้รับต่อเดือนของพนักงานที่มีความตั้งใจลาออกอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท     
มีความแตกต่างจากพนักงานกลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ เพราะพนักงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการ
ท างานสูง และปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรมา 6-9 ปี มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า แต่ไม่ได้รับ
มอบหมายให้ท างานด้านกลยุทธ์ หรืองานที่มีความท้าทาย จึงมองว่าการเปลี่ยนงานใหม่เมื่อมีโอกาส
จะท าให้อัตราเงินเดือนที่ได้รับสูงขึ้น และยังมีโอกาสในการต่อรองค่าตอบแทนที่จะได้รับจากองค์กรที่
ไปสมัครงาน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Half (Half, 2018) ที่พบว่าหนึ่งในสาเหตุการลาออกของ
พนักงานคือ เพ่ือเพ่ิมเงินเดือนและค่าจ้างให้กับตนเอง 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 อายุงานตั้งแต ่10 ปี ขึ้นไป และส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพในระดับปานกลาง แต่พนักงานก็ยังมีความตั้งใจลาออก เนื่องมาจากว่าพนักงานในกลุ่มนี้ต้องการ
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ความมั่นคงในชีวิตและการท างาน ถึงแม้ว่าจะท างานอยู่กับองค์กรมาเป็นเวลานานและวัฒนธรรมใน
การท างานของบริษัทญี่ปุ่น ที่ให้ความส าคัญในเรื่องของความมั่นคงในการท างานสูงมากก็ตาม แตเ่มื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยด้านรายได้ที่ได้รับไม่มากนัก พนักงานจึงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงิน เพ่ือ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวณัชชา ม่วงพุ่ม (นางสาวณัช
ชา ม่วงพุ่ม, 2559) ที่อธิบายว่า พนักงานทุกเพศย่อมมีความต้องการความมั่นคงในชีวิตและการ
ท างาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความต้องการความก้าวหน้า และความมั่นคงมากกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแล้ว อีกทั้งการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจวางแผนทางการเงิน เพ่ือรองรับความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  เมื่อน า
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom, 1964) มาใช้ในการอธิบาย จะเข้าใจได้ว่า มนุษย์ทุกคน
ย่อมมีความคาดหวังต่อการกระท าของตน ซึ่งการกระท านั้นจะต้องน าไปสู่ความคาดหวังที่ตนเอง
ต้องการ เช่น ความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตและการท างาน 
  พนักงานกลุ่มนี้มีความอิสระในการท างานสูง แต่ก็ยังมีความตั้งใจลาออก ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ Wu (Wu, 2012) ที่อธิบายว่ายิ่งมีความอิสระในการท างานอยู่ในระดับที่สูง ความตั้งใจ
ลาออกจะลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิจัยบางท่าน พบว่าการควบคุมการท างานส่งผลต่อความ
ตั้งใจลาออก เช่น Spector (Spector, 1986) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้วิจัย นอกจากนี้หาก
พิจารณาถึงปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างานต่อวันพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ใช้เวลาท างานต่อวันโดย
เฉลี่ยไม่เกิน 9 ชั่วโมง และยังสามารถเลือกท างานนอกเวลา (OT) ได้นั้น แสดงให้เห็นถึงความมีอิสระ
ในการท างานมากด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงด้านวัฒนธรรมในการท างานของญี่ปุ่นพบว่า บริษัท
ญี่ปุ่นมักใช้ระยะเวลาในการท างานและมีการท างานล่วงเวลาสูงมาก ซึ่งในบางครั้งการท างานล่วงเวลา
ของบริษัทญี่ปุ่นก็ไม่ได้รับค่าแรง โดยในภาษาญี่ปุ่นใช้ค าว่า ซาบิสซังเกียว (Yuji, 2019) นอกจาก
ปัจจัยทางด้านระยะเวลาในการท างาน และการเลือกท างานนอกเวลาแล้ว หากพิจารณาถึงปัจจัยด้าน
การใช้วันลาต่าง ๆ พบว่า พนักงานกลุ่มนี้มีวันลากิจ 1-2 วัน/ปี และลาพักผ่อน 9-10 วัน/ปี ซึ่งเมื่อ
รวมวันลากิจและวันลาพักผ่อนแล้วอยู่ในจ านวนที่สูง ซึ่งแตกต่างจากผลการส ารวจการใช้วันลาของ
ชาวญี่ปุ่นที่มักจะเก็บวันลาพักผ่อนไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Gatayama, 2018) และการใช้วันลาพักผ่อน
ของไทยที่น้อยตามผลการส ารวจของบริษัท Expedia (Expedia, 2018) 
  ความพึงพอใจในการท างานเป็นอีกประเด็นหนึ่งของพนักงานกลุ่มนี้ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ลาออก กล่าวคือ พนักงานงานกลุ่มนี้มีระดับความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็มี
ความตั้งใจลาออก แสดงให้เห็นว่า พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการ
ท างาน ดังนั้นสามารถน าทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Herzberg, 1966) มาใช้ในการอธิบายได้ว่า 
ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาที่องค์กรน ามาใช้นั้น ช่วยขจัดความรู้สึกไม่พึงพอใจให้กับพนักงาน           
แต่ไม่ได้เสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน องค์กรจึงควรน าปัจจัยจูงใจมาใช้กับพนักงาน        
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เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน และลดความตั้งใจลาออกลง ซึ่งจาก
งานงานวิจัยหลายฉบับพบว่าความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกอย่างมี
นัยส าคัญ (Liu et al., 2019; Scanlan & Still, 2019; Shaw, 1999)  

  พนักงานในกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่หลากหลายในระดับมากท่ีสุด เช่น งานที่ท า
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย หรืองานที่ท ามีข้ันตอนในการท างานที่หลากหลาย 
เป็นต้น อีกทั้งต้องปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร จากที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่างานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของพนักงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลในด้านอ่ืน ๆ 
ประกอบ จะท าให้ทราบว่า พนักงานกลุ่มนี้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป โดยการได้รับโอกาสในการ
ท างานที่ท้าทายความสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใจและเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และระบบ
อาวุโสในการท างาน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมในการท างานของญี่ปุ่นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่พนักงาน
กลุ่มนี้ยังมีความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Preenen, De Pater, Van Vianen, 
และ Keijzer (Preenen et al., 2011) ที่พบว่ายิ่งได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถมาก
เท่าไร ความตั้งใจลาออกมักจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
  นอกจากประเด็นด้านความหลากหลายของงาน การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน      
กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถแล้ว หากพิจารณาข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ประกอบ 
พบว่า พนักงานกลุ่มนี้มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หากพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมานั้น ท าให้เห็นได้ว่า พนักงานมี
ความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานและค่าตอบแทนที่ได้รับ จึงท าให้เกิดอาการหมดไฟ
และหมดแรงจูงใจในการท างาน (Burnout Syndrome) เช่นเดียวกันกับผลการส ารวจของบริษัท 
Gallup โดย Wigert และ Agrawal (Wigert & Agrawal, 2018) ที่อธิบายว่าความไม่เป็นธรรมในงาน 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พนักงานเกิดอาการหมดไฟและแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งอาการหมดไฟและ
หมดแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญกับความตั้งใจลาออกเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Santoso, Sitompul, และ Budiatmanto (Santoso et al., 2018)  
  นอกจากจะมีความหลากหลายในการท างานแล้ว พนักงานกลุ่มนี้ยังมีความขัดแย้งในบทบาท
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมากกว่ากลุ่มที่มีความตั้งใจคงอยู่ที่มีความขัดแย้งในบทบาทในระดับน้อย
ที่สุด โดยความขัดแย้งที่พนักงานในองค์กรแห่งนี้ได้รับ เช่น ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการท างาน
ชิ้นเดียวกัน หรือได้รับมอบหมายงานเพ่ิมแต่ไม่ได้รับก าลังคนเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ เป็นต้น ซึ่งความ
ขัดแย้งในบทบาทนั้นมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ 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 เมื่อพิจารณาจากคุณวุฒิของพนักงานท าให้ทราบ
ว่าพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตขององค์กร และจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
ท าให้ทราบว่าพนักงานกลุ่มนี้รู้สึกได้ถึงความมั่นคงในการท างาน เนื่องมาจากว่าพนักงานฝ่ายการผลิต
ที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเข้ามาท างานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรายวันก่อน และเมื่อ
ท างานครบปีและมีผลการท างานดี องค์กรก็จะด าเนินการปรับจากพนักงานรายวันเป็นพนักงานราย
เดือน ซึ่งการปรับเป็นพนักงานรายเดือนนั้น ท าให้พนักงานรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในการท างาน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ เพ่ิมมากขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจ้าง
งานของบริษัทญี่ปุ่นเพ่ิมเติมพบว่า ในอดีตวัฒนธรรมการจ้างงานงานของบริษัทญี่ปุ่นเป็นแบบการจ้าง
งานตลอดชีพหรือจนเกษียณอายุ (Yokoyama, n.d.) แต่เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท า
ให้บริษัทญี่ปุ่นมีการปรับตัวจากการจ้างงานตลอดชีพเพียงอย่างเดียว ได้เพ่ิมการจ้างงานแบบไม่
ประจ าเข้ามาด้วย (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2559) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งนี้ได้รับสืบทอด
วัฒนธรรมในการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นมา อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับระบบการจ้างงานแบบไม่
ประจ าเข้าด้วยกัน ซึ่งระบบการจ้างงานจนเกษียณอายุนั้น มีข้อดีอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
คือท าให้พนักงานไม่กล้าที่จะหางานใหม่ (Alston, 2013) และหากพิจารณาจากวัยวุฒิ และคุณวุฒิ
ของพนักงานที่มีอยู่ ท าให้เห็นได้ว่าพนักงานไม่มีความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์กร เพราะอาจจะไม่
สามารถหางานใหม่ที่มีความมั่งคง หรือมีรายได้เพียงพอต่อการดูแลครอบครัวและค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันได้ จึงท าให้ยังคงอยู่ท างานกับองค์กรต่ อไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Carbery, 
Garavan, O'Brien, and McDonnell (Carbery et al., 2003) ที่พบว่าผู้ที่จบการศึกษาท่ีไม่สูง มักจะ
มีความตั้งใจลาออกท่ีน้อย แต่ก็ยังมีนักวิจัยบางท่านที่พบว่าระดับการศึกษานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้งใจลาออก (Karatepe et al., 2006) 
  นอกจากพนักงานจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในการท างานแล้ว เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านความ    
พึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มนี้ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งความพึงพอใจในการท างานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความตั้งใจลาออก กล่าวคือหาก
พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานแล้ว ก็จะไม่มีความตั้งใจลาออก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Medina (Medina, 2012) อธิบายว่า ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ เพราะเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานใน
ระดับสูง ความตั้งใจลาออกของพนักงานจะลดลง 
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 5.3.4 อภิปรายผลลักษณะของพนักงานที่มีความตั้งใจคงอยู่ตามกฎข้อที่ 4 
 
  พนักงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 21-30 ปี จบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อายุงานประมาณ 1-2 ปี และมีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 10,001-
20,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า พนักงานกลุ่มนี้มีอายุไม่มาก และเพ่ิงเริ่มต้นเข้าสู่วัยท างานจึงยังไม่มี
ความตั้งใจลาออก เพราะอยู่ในช่วงที่ก าลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการท างาน ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
งานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความตั้งใจลาออก กล่าวคือ พนักงานที่มี
อายุมาก ความตั้งใจลาออกจะน้อยลง (Carbery et al., 2003; Ghiselli et al., 2001; Karatepe et 
al., 2006)  
  พนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่เพ่ิงเริ่มเข้ามาท างานในองค์กร หากพิจารณาถึงประเด็นด้าน
ระดับการศึกษาเพ่ิมเติมจะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มพนักงานที่จบการศึกษาค่อนข้างสูงในองค์กร แต่ยังมี
ประสบการณ์การท างานไม่มาก ซึ่งจากงานวิจัยของ Carbery และคณะ (Carbery et al., 2003) 
พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจลาออกของพนักงาน ซึ่งมีความขัดแย้งกับ
ผลการศึกษาของผู้วิจัย แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิจัยที่พบว่าระดับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ
ต่อความตั้งใจลาออกเช่นกัน (Karatepe et al., 2006)  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าระดับการศึกษายังมีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับรายงานสรุปผลการส ารวจค่าจ้างในปี 2561/2562 ของสมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT, 2018) ที่ระบุว่าอัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประมาณ 10,000-10,100 บาท ซึ่งผลการศึกษาของผู้วิจัยมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่ารายได้ที่ได้รับหากอยู่ในระดับที่น้อยแล้ว 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) 
ที่อธิบายว่า พนักงานมักจะลาออกจากงานเมื่อมีอายุงานประมาณ 4-5 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับ
พนักงานกลุ่มที่เริ่มต้นเข้ามาท างานภายในองค์กร  
 พนักงานกลุ่มนี้มีความขัดแย้งในบทบาทน้อย แสดงให้เห็นว่าบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมในการท างานของบริษัทญี่ปุ่นที่มีการวาง
แผนการท างานล่วงหน้า มีระบบการท างานเพ่ือลดความเสี่ยงในการท างาน เช่น Just In Time (JIT) 
และ Total Quality Management (TQM) และยังมีการก าหนดขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน (พัลล
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ภา ปิติสันต์, 2552) อีกท้ังผู้บริหารขององค์กรส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น การท างานจึงต้องมีการรายงาน
ผลการท างานเป็นระยะ ซึ่งระบบการรายงานผลการท างานนี้เรียกว่า Horenso ซึ่งชาวญี่ปุ่นให้
ความส าคัญต่อการรายงานผลการท างานเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบว่าไม่ได้ท างาน
ไปคนละทิศคนละทางกับที่สั่งการลงไป หรือหากมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขได้ทันเวลา 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่าระบบ Horenso นั้นส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้
สูงขึ้นด้วย (Rungruang & Sakolvieng, 2019) ดังนั้น เมื่อพนักงานมีความขัดแย้งในบทบาทน้อยแล้ว 
ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานที่สูงขึ้นด้วย เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Belias 
และคณะ (Belias et al., 2015) ที่อธิบายว่า ความขัดแย้งในบทบาทมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ความพึงพอใจในการท างาน กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความขัดแย้งในบทบาทน้อย ระดับความพึงพอใจ
ในการท างานจะสูงขึ้น และเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในระดับที่สูงแล้ว ก็จะไม่มีความตั้งใจลาออก
จากงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Saeed, Waseem, Sikander, and Rizwan (Saeed et al., 
2014) ที่อธิบายว่าความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางตรงกับความตั้งใจลาออกในทางลบ 
 ความหลากหลายของงานที่พนักงานกลุ่มนี้ได้รับมอบหมายนั้น อยู่ในระดับปานกลาง         
และไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร แสดงให้เห็นว่างานที่ได้รับมอบนั้นมีความ
หลากหลายอยู่ในระดับปานกลาง และความท้าทายของงานก็มีระดับที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งหากพิจารณา
ถึงวัฒนธรรมในการท างานของบริษัทญี่ปุ่นที่ให้ความส าคัญกับระบบอาวุโส ประกอบกับพนักงานกลุ่ม
นี้เป็นพนักงานที่ยังมีประสบการณ์ในการท างานไม่มากนัก จึงท าให้ยังไม่ได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ
หรืองานที่มีความท้าทาย พนักงานจึงมีความรู้สึกว่างานที่ท านั้นไม่น่าเบื่อหรือท้าทายมากจนเกินไป    
จึงท าให้พนักงานไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน จึงมีความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร อย่างไรก็ตาม
เมื่อพนักงานเกิดความเบื่อหน่ายในการท างานก็จะท าให้เกิดอาการหมดไฟและหมดแรงจูงใจในการ
ท างาน ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจลาออกเพ่ิมมากข้ึน 
 พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อรางวัลและค่าตอบที่เป็นตัวเงิน
ที่ได้รับ อันเป็นผลมาจากการได้รับค่าตอบแทนในระดับพ้ืนฐานที่พึงได้จากองค์กร ซึ่งค่าตอบแทนที่
ได้รับนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการส ารวจค่าจ้างในปี 2561/2562 ของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT, 2018) ดังนั้น เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านรางวัลและ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว หากมีองค์กรอ่ืนที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
กลุ่มนี้ได้มากกว่าที่ได้รับ พนักงานกลุ่มนี้อาจจะมีความตั้งใจลาออกก็ได้ เพราะผลจากการศึกษาของ
นักวิจัยหลายท่านพบว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกอย่างมี
นัยส าคัญ (Du et al., 2006; Koh & Goh, 1995; Wang et al., 2010) นอกจากนี้หากพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานกลุ่มนี้ยังพบว่า พนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้ส่ง
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการได้รับค่าตอบแทนในระดับพ้ืนฐาน และมี
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สถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกันกับคู่สมรส ซึ่งการใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน จึงต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงตกต่ า  
 พนักงานกลุ่มนี้มีความอิสระในการท างานค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากพนักงานท างานในองค์กร
ที่เป็นธุรกิจการผลิตสินค้าส าหรับบริโภค การด าเนินงานต้องเป็นไปตามขั้นตอนการผลิตที่ก าหนดไว้ 
ต้องค านึงถึงมาตรฐานในการผลิต เช่น GMP, HALAL และ FSSC: 22000 ในทุกขั้นตอน การท างาน
จึงต้องปฏิบัติตามคู่มือการท างาน เพ่ือส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับผู้บริโภค        
ตามแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นหากพิจารณาในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมในการท างาน
ของชาวญี่ปุ่น จะเห็นว่าระบบการท างานเป็นการเน้นที่ขั้นตอนหรือกระบวนการในการท างาน        
จึงมีระบบ JIT, 5S และ TQM เพ่ือลดความผิดพลาดที่เกิดจาการท างาน และท าให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ (พัลลภา ปิติสันต์, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spector (Spector, 1986) ที่อธิบาย
ว่า การควบคุมการท างานส่งผลต่อความตั้งใจลาออก นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานกลุ่มนี้มีวันลา
พักผ่อนประมาณ 5-6 วัน/ปี ไม่ลาป่วยและลากิจเลย ซึ่งหากพิจารณาถึงวัฒนธรรมในการท างานของ
ญี่ปุ่น ก็จะเห็นได้ว่าพนักงานชาวญี่ปุ่นมักไม่ใช้วันลาพักผ่อน และมักจะเก็บวันลาไว้ใช้ในยามจ าเป็น
เท่านั้น (Gatayama, 2018) 
 

5.4 ข้อเสนอแนะกลยุทธก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
  จากการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้  ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับองค์กรสามารถน า
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการธ ารงรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์กร โดยการน าข้อมูลและผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดกิจกรรม นโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ดังนี้ 
 

 5.4.1 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์กรในแต่ละระดับ  
 

  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับองค์กร ว่าหากองค์กรต้องการ
ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ตัวชี้วัดใดคือสิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จขององค์กร องค์กรมี
เป้าหมายอย่างไร เมื่อก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรแล้ว ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารในแต่ละ
ระดับ ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์การไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ 
นอกจากนี้ หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานควรก าหนดตัวชี้ วัดของหน่วยงานที่มีความ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของกลยุทธ์และองค์กรร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน และเป็นพ่ีเลี้ยง
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ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงานที่สอดรับกับตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
ซึ่งหากการก าหนดตัวชี้วัดเริ่มจากระดับองค์การ และถ่ายทอดลงมายังหน่วยงาน และไปถึงระดับ
บุคคล การบริหารงานเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ผู้บริหาร
ต้องการจึงเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้การร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดและการก าหนดยุทธ์ร่วมกันยัง
เป็นการท างานที่มีความท้าทายต่อความสามารถของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรอีกด้วย 
 

 5.4.2 การสื่อสารและท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการด าเนินงาน
ขององค์กร 
 

  หลังจากที่องค์กรสามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จทุกระดับ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน คือ การสื่อสารและท าความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่           
และพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในอนาคตทราบ ซึ่งองค์กรอาจจัดให้อยู่ในรูปแบบของการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กระตุ้นการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
พนักงานยังคงเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร เพราะองค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ไม่ได้เกิด
จากการท างานจากคนเพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ซึ่งเมื่อ
พนักงานทุกคนรับรู้และเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรแล้ว ก็จะสามารถเห็นภาพขององค์กรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร สามารถน าเป้าหมายขององค์กรมาเชื่อมโยงก าหนดเป็นเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล สร้างเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจากแบบสอบถามพบว่า พนักงานบางส่วนไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน   
กลยุทธ์ขององค์กร แสดงให้เห็นว่าพนักงานกลุ่มดังกล่าวยังคงคิดว่างานของตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนช่วย
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

 5.4.3 สร้างระบบการประเมินผลการท างานเชิงกลยุทธ์ 
 
  จากการที่องค์กรมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล       
เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ดังนั้นเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมในระบบการประเมินผลการท างาน องค์กรจึงควรน าตัวชี้วัดดังกล่าวมา
ประเมินผลการท างานของพนักงานในแต่ละระดับด้วย เพ่ือให้องค์การสามารถน าผลการประเมินการ
ท างานของพนักงานไปใช้ในการพัฒนาและตอบแทนพนักงานได้ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม   
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ซึ่งระบบการประเมินผลการท างานเชิงกลยุทธ์จะสามารถบอกได้ว่า พนักงานคนใดมีส่วนช่วยท าให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ในระดับใด 
 

 5.4.4 ก าหนดอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามผลการประเมิน
การท างานของพนักงาน 

 
  เมื่อองค์กรน าระบบการประเมินผลการท างานเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการประเมินผลการท างาน
ประจ าปีของพนักงานแล้ว สิ่งที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน  และ
ความรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล คือ การปรับอัตราเงินเดือนให้มีความ
เหมาะสมกับผลงานของพนักงาน โดยอาจจัดท าเป็นประกาศการปรับอัตราเงินเดือนประจ าปีให้กับ
พนักงานรับทราบ ก าหนดอัตราการจ่ายโบนัสตามผลประกอบการขององค์กรและผลการท างานของ
พนักงาน เพราะเมื่อพนักงานทุ่มเทและตั้งใจท างานให้กับองค์กร พนักงานย่อมมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับสิ่งตอบแทนกลับเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานที่ มีสมรรถนะในการ
ท างานสูงเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทนในการท างาน 
 

 5.4.5 ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 

 
  จากปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อรางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
และรายได้ที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือนที่มักจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
นั้น องค์กรจึงควรด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
ทั้งนี้ อาจเลือกใช้วิธีการส ารวจค่าจ้างประจ าปีจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือองค์กรอาจเลือก
ด าเนินการเองก็ได้ เพราะเมื่อองค์กรมีโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับองค์กร
อ่ืนในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได้แล้ว ก็เป็นการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร สร้างความรู้สึกมั่นคงทางด้านการเงิน อีกท้ังยังเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึก
ว่าองค์กรอื่นสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ดีกว่า และเริ่มมีความคิดท่ีจะต้องการลาออกจากงานไป 
 

 5.4.6 รางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงาน 
 
  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ท างานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างพนักงานในกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออกและคงอยู่กับองค์กร โดยการมอบรางวัลตอบแทน
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พนักงานตามอายุงานนั้น ถือเป็นรางวัลพ้ืนฐานส าคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่
เสียสละ ทุ่มเท และตั้งใจท างานให้กับองค์กรมาอย่างยาวนาน ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อ
องค์กร มีขวัญและก าลังใจดีขึ้น ดังนั้น องค์กรควรด าเนินการมอบรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุ
งานให้กับพนักงานในโอกาสที่มีความส าคัญต่อองค์กร ซึ่งรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงานนั้น
อาจเป็นรางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น 
การมอบรางวัลเป็นประกาศนียบัตร/เข็มเครื่องหมาย/โล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานครบตามจ านวนปีที่องค์กรก าหนด นอกจากรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินตามที่ได้กล่าวไปแล้ว 
องค์กรอาจพิจารณามอบรางวัลที่เป็นตัวเงินเพ่ิมเติมให้กับพนักงานตามอายุงาน เช่น เงินสด ทองค า 
Gift Voucher หรือทริปท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงการให้รางวัลพนักงานที่มีอายุงานนาน นอกจากจะจูงใจ
ให้พนักงานท างานครบตามจ านวนปีที่ก าหนดไว้แล้ว ยังจะท าให้พนักงานที่ทุ่มเทท างานและร่ วม
ขับเคลื่อนองค์กรมาเป็นเวลานานได้รู้สึกว่าองค์กรเห็นถึงความส าคัญของพนักงานอีกด้วย 
 

 5.4.7 สร้างแนวคิดในการท างานแบบ Work Life Balance  
 
  จากประเด็นในด้านของระยะเวลาการท างานที่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาท างานต่อวัน
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-11 ชั่วโมง และวัฒนธรรมในการท างานของชาวญี่ปุ่นในกรณีที่หัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชายังไม่กลับเมื่อถึงเวลาเลิกงาน ท าให้พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าที่จะเลิกงาน
ก่อน ดังนั้น องค์กรควรสร้างแนวคิดในการท างานใหม่ คือ การสร้างแนวคิดในการท างานแบบ Work 
Life Balance เพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการท างานและชีวิตส่วนตัว เช่น 
เมื่อถึงเวลาเลิกงานแล้วและปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถเลิกงานกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องรอให้
ผู้บังคับบัญชาเลิกงานก่อน ซึ่งการอยู่รอเวลาหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเลิกงานนอกจากจะไม่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย  
 

 5.4.8 สิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ 

 
  จากผลการศึกษาขององค์กรแห่งนี้พบว่า วันลาต่าง ๆ เป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันของ
พนักงานทั้งในกลุ่มที่มีความตั้งใจลาออกและตั้งใจคงอยู่ และกฎหมายแรงงานของประเทศไทยยังได้
ก าหนดสิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ ไว้ ซึ่งก าหนดให้ทุก ๆ องค์กรจะต้องด าเนินการจัดวันลาให้กับ
พนักงานตามสิทธิ์แล้ว การก าหนดสิทธิ์การลาพักผ่อนแบบสะสมได้ตามอายุงาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
ช่วยให้พนักงานรู้สึกมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน ได้มีเวลาพักผ่อน และผ่อนคลายความ      
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ตรึงเครียดจากงาน หรือสามารถใช้วันลาที่มีไปกับการพักผ่อนกับครอบครัวได้ ทั้งนี้การลาพักผ่อน
แบบสะสมได้ องค์กรอาจน าอายุงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดว่าอายุงานเท่าใด มีสิทธิ สะสมวัน
ลาพักผ่อนได้กี่วัน หรือในกรณีที่พนักงานไม่ต้องการสะสมวันลาพักผ่อนไปในปีถัดไปก็สามารถน ามา
เปลี่ยนเป็นเงินแทนก็ได้ เป็นต้น นอกจากการลาพักผ่อนแบบสะสมได้แล้ว การลาเพ่ือดูแลบุตร     
หลังคลอดของสามี/ภรรยา ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรควรด าเนินการ เนื่องจากพนักงานในองค์กร       
มีทั้งพนักงานที่มีสถานภาพโสด และแต่งงานงานแล้ว พนักงานที่แต่งงานแล้วและได้มีการวางแผน
ครอบครัวเพ่ือต้องการจะมีบุตรนั้น หากองค์กรให้สิทธิ์ในการลาหยุดเพ่ือดูแลบุตรหลังคลอดก็จะเป็น
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน เพราะไม่เพียงแต่องค์กรจะเห็นความส าคัญขอ ง
พนักงานแต่ยังเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัวด้วย พนักงานก็จะมีความรู้สึกรักและผูกพันกับ
องค์กรมากข้ึน 
 

 5.4.9 สร้างความอิสระในการท างาน ด้วยการก าหนดเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น 

 
  พนักงานส่วนใหญ่มักมีความคิดที่ต้องการจะท างาน แต่ก็ยังต้องการที่จะมีเวลาที่จะดูแล
ครอบครัว หรือใช้ชีวิตส่วนตัวไปด้วย ดังนั้นองค์กรควรมีการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์โดยการ การก าหนดเวลาในการเข้า-ออกงานแบบยืดหยุ่น เพ่ือให้พนักงานมีเวลาในการดูแล
ครอบครัวหรือใช้ชีวิตส่วนตัวควบคู่ไปกับการท างานได้ ซึ่งการก าหนดเวลาในการเข้า-ออกงานแบบ
ยืดหยุ่น เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถด าเนินการได้ง่าย กล่าวคือ ปรับเวลาเข้าออกงานให้ยืดหยุ่น แตกต่าง
กันไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานอาจไม่ต้องเข้างานเวลาเดียวกันทั้งหมด   
ทุกคน แต่มีการก าหนดช่วงเวลาเข้างานไว้ เช่น สามารถเข้างานได้ตั้งแต่ 07:00-09:00 น. เพ่ือให้
สอดคล้องกับสไตล์การใช้ชีวิตและครอบครัว เช่น พนักงานบางคนอาจต้องการไปส่งบุตรเข้าเรียนแต่
เช้าตรู่ก่อนมาเริ่มงาน ก็ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ตามเวลาที่สะดวก เมื่อครบ
ก าหนดเวลาปฏิบัติงานก็สามารถเลิกงานได้เร็วขึ้น เพ่ือที่จะมีเวลาเดินทางไปรับบุตรกลับบ้านได้ด้วย 
นอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาเข้า-ออกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
อิสระในการท างานเพ่ิมมากขึ้นแล้ว การเดินทางในช่วงเวลาเร่งรีบ การจราจรมักติดขัด ท าให้การ
เดินทางมาท างานไม่สะดวก ซึ่งท าให้พนักงานมีความเครียดและส่งผลต่อการท างานที่ขาด
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 
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 5.4.10 ก าหนดสัดส่วน และอัตราในการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 
  พนักงานทุกคนล้วนต้องการความมั่นคงในชีวิตและการท างาน ซึ่งการส่งเสริมให้พนักงานเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยสามารถเลือกส่งเงินสมทบในอัตราที่สูงได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้
ในการวางแผนทางการเงิน เพราะกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่มีไว้เพ่ือให้พนักงานออมเงินและ
ลงทุนอย่างมีวินัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือต้องการให้พนักงานรู้จักวางแผน
ทางการเงินเพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือใน
กรณีที่เสียชีวิตก็เป็นเงินที่มีไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เมื่อถึงเวลาที่พนักงานเกษียณอายุ 
ลาออกจากองค์กรหรือมีความจ าเป็นอ่ืนใดที่ต้องใช้เงินในส่วนนี้ พนักงานกลุ่มนี้ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อจ าเป็น และนอกจากการส่งเสริมให้สามารถส่งเงินสมทบในอัตราที่สูง
แล้ว การก าหนดสัดส่วนหรือแผนการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้พนักงาน
สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองว่าการลงทุนในสัดส่วนใดจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้
พนักงานมีความม่ันคงทางการเงินมากข้ึน 
 

 5.4.11 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างาน 

 
  เมื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตทางด้านการเงินแล้ว การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการสร้างความมั่นคงในการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งการ
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้องด าเนินการ เพราะเมื่อพนักงาน
เข้ามาร่วมงานกับองค์กรแล้ว ก็จะรู้ได้ว่าสามารถก้าวหน้าไปในทิศทางใดได้บ้าง การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการท างานแล้ว ยังเป็นการจูงใจ
ให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจท างานให้กับองค์กร อีกท้ังยังเป็นระบบที่จะช่วยรักษาคนเก่งขององค์กรให้
คงอยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป นอกจากองค์กรจะจัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว 
การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่จ าเป็นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับพนักงาน ก็เป็นสิ่งที่
จะช่วยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องมาจาก
การท างานบางอย่างอาจต้องใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะ หรือในบางครั้งต้องได้รับการปรับปรุงให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า องค์กรแห่งนี้มีพนักงานที่ต้องการความมั่นคงใน
การท างาน ดังนั้น การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ 
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ที่เก่ียวข้องในการท างาน จึงมีส่วนช่วยให้องค์การสามารถลดความตั้งใจลาออก และเพ่ิมความตั้งใจคง
อยู่กับองค์กรให้กับพนักงานได้อีกด้วย 
 

 5.4.12 การควบคุมการท างานนอกเวลาให้มีความเหมาะสม 

 
  จากปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างานของพนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากถึง       
11 ชั่วโมงต่อวัน และยังพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ต้องท างานนอกเวลาแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาการวางแผนการท างานนอกเวลาของพนักงานในองค์กร ดังนั้น องค์กรควรจะต้อง
พิจารณาและทบทวนแผนการท างานนอกเวลาที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และค้นหาสาเหตุว่า
เกิดขึ้นจากสิ่งใด และควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
และต้องมีมาตรการควบคุมการท างานนอกเวลาของพนักงาน เพราะการต้องใช้เวลาท างานเป็น
เวลานาน หรือต้องอยู่ท างานนอกเวลาเป็นประจ า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของ
พนักงานในองค์กร เพราะพนักงานไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวและการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว สร้างความเครียดให้กับ
พนักงาน หรือการต้องอยู่ท างานนอกเวลาเพราะว่าต้องรอหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเลิกงานนั้น 
องค์กรก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านต่าง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมเพราะความไม่จ า เป็น
อีกด้วย 
 

 5.4.13 การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  จากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า ความหลากหลายของงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน ดังนั้น การมอบหมายงานของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ด้วยตัว
คนเดียว จึงต้องมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน เพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ซึ่งการ
มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรค านึงถึงหลักในการมอบหมายงาน เช่น การพิจารณางาน 
และบุคคลที่จะมอบหมายงาน โดยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาต้องค านึงถึงปริมาณงานที่บุคคลที่จะ
มอบหมายงานนั้นมีอยู่ ไม่มอบหมายงานให้กับคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไป หรือค านึงถึงความสามารถ
ในการท างานของบุคคลที่จะมอบหมายด้วย เพราะในบางครั้งหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอาจมองว่า 
บุคคลนี้สามารถท างานทุกอย่างได้ส าเร็จ แต่ลืมค านึงถึงปริมาณงานที่บุคคลนี้มีอยู่ จนสร้างความ
กดดันให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายงาน ดังนั้น หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการกระจายงานให้
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ทั่วถึง เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีความรู้สึกกดดัน การได้รับมอบหมายงานที่มากจนเกินไป หรืองานที่
ไดร้ับมาต้องใช้ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายจนเกิดความกดดัน กลัวว่าจะท างานนั้นออกมาได้ไม่
ดี นอกจากนี้เมื่อท างานแล้วเสร็จควรต้องมีการประเมินผลของงานด้วย และ Feedback ไปยังผู้ที่
ได้รับมอบหมายงานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการมอบหมายงานที่ดี ต้องมีการวางแผน การเตรียมแนวทางใน
การด าเนินงาน โดยค านึงถึงความส าเร็จและคุณภาพของงาน 
 

 5.4.14 ลดความขัดแย้งในบทบาท โดยก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานให้ชัดเจน        
และจัดสรรทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 
  จากผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า พนักงานบางกลุ่มมีความขัดแย้งในบทบาท ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกหรือคงอยู่ของพนักงานในกลุ่มนั้น ๆ ดังนั้น องค์กรควรด าเนินการ
ก าหนดโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน วิเคราะห์ภาระงานของต าแหน่งงานต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ก าหนดแนวทางการท างานให้มี
ความรัดกุม และจัดสรรทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการท างานนั้น ๆ ให้เพียงพอ เพ่ือป้องกันไม่ให้
พนักงานมีความรู้สึกขัดแย้งในบทบาทจนมีความรู้สึกว่าต้องการลาออกจากองค์กร 
 

5.5 บทสรุปกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
  จากข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การน ากลยุทธ์มาใช้นั้น
จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มด้วย 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
ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะน าไปใช้เพ่ือป้องกันความตั้งใจลาออก หรือการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะบทสรุปกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
 
  1. กลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้กับพนักงานทุกกลุ่ม 
 การสื่อสารและท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นถึงเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหารและช่วยกันสร้ าง         
แนวทางการท างานตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล ซึ่งการเห็นภาพไปในทิศทาง
เดียวกันกับผู้บริหารจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  การน าระบบการประเมินผลการท างานเชิงกลยุทธ์มาใช้ จะช่วยให้องค์กรสามารถเห็นภาพได้
อย่างชัดเจนว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ บุคลากรขององค์กรใน
แต่ละระดับมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  
  ก าหนดอัตราการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนพ้ืนฐานต่าง ๆ ตามผลการประเมินการท างาน 
โดยการประกาศอัตราการปรับเงินเดือนที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการปรับอัตราเงินเดือน
ของพนักงานในทุกระดับ 
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  การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน กลยุทธ์นี้จะช่วยให้
องค์กรสามารถดึงดูดแรงงานเข้ามาท างานในองค์กรได้ง่ายมากขึ้น เพราะพนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป
เมื่อทราบรายได้จากเพ่ือนหรือคนรู้จัก ก็มักจะเกิดแรงจูงใจให้อยากเข้ามาสมัครงานกับองค์กรที่มี
รายได้สูงกว่าที่ได้รับอยู่ 
 การก าหนดรางวัลตอบแทนพนักงานตามอายุงาน โดยการหนดอายุงานที่จะได้รับรางวัลตอบ
แทน เช่น 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยการก าหนดเกณฑ์ในการมอบรางวัลนั้น องค์กรควรพิจารณาว่า
ควรจะมอบรางวัลประเภทใดบ้างให้กับพนักงานบ้าง (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ทั้งนี้การมอบ
รางวัลตอบแทนนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้กับพนักงานด้วย 
 สร้างแนวคิดในการท างานแบบ Work Life Balance เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในชีวิตการ
ท างานและช่วิตส่วนตัวของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการลดอาการหมดไฟในการท างานให้กับ
พนักงานด้วย 
 สิทธิ์การลาประเภทต่าง ๆ องค์กรควรมีการก าหนดสิทธการลาประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชากรในปัจจุบันให้มากขึ้น รูปแบบและสิทธิ์การลาแบบเดิมอาจไม่ทันกับยุค
สมัยการท างานของพนักงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสมดุลในการใช้ชีวิต ดังนั้น การปรับปรุงสิทธิ์การ
ลาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน 
  ก าหนดสัดส่วน และอัตราในการส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การด าเนินการนี้เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและการท างานของพนักงาน 
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน กลยุทธ์นี้จะช่วยให้
พนักงานสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะในปัจจุบั น
ความรู้ที่มีอยู่เดิม อาจไม่สามารถท างานใหม่ ๆ ได้ เนื่องมาจากผลของความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยในการท างานของพนักงานให้ดี
ยิ่งขึ้น หากพนักงานไม่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะที่จ าเป็นก็อาจจะไม่สามารถท างานได้  
  การควบคุมการท างานนอกเวลาของพนักงาน จะช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งองค์กรยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการท างาน
นอกเวลาที่ไม่จ าเป็นได้อีกด้วย 
  ก าหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานให้ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้พนักงานรู้สึกขัดแย้งในบทบาท จนมีความตั้งใจลาออก 
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  2. กลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้กับพนักงานที่ปฏิบติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร 
 การร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับองค์กรและระดับหน่วยงานนั้น ต้องใช้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถมาร่วมก าหนดตัวชี้วัดในระดับนี้ เพราะการก าหนดตัวชี้วัดในระดับนี้ต้องการ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม       
โดยต้องค านึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินการขององค์กรด้วย และเมื่อ
สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จได้แล้ว จะต้องร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเพ่ือให้มี
ความเชื่อมโยงกันในแต่ละหน่วยงานขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานของตนเพ่ือท าความเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของหน่วยงาน และน ามา
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับบุคคลได้ 
  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ตามความสามารถในการท างาน เนื่องจากว่า
ผู้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้กลยุทธ์ส าเร็จ และการ
ท างานด้านกลยุทธ์นั้นมีความท้าทายสูง องค์กรจึงควรตอบแทนพนักงานกลุ่มนี้ให้มีความเหมาะสมกับ
ความยากของงานที่ได้รับ 
  สร้างความอิสระในการท างาน ด้วยการก าหนดเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น พนักงานที่
ปฏิบ ติงานด้านกลยุทธ์มักต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เพ่ือสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการก าหนดเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นจะช่วยให้พนักงานไม่
รู้สึกถูกกดดัน หรือติดอยู่ในกรอบรูปแบบการท างานแบบเดิม ๆ 
  การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์มักต้องการ
เห็นถึงความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ดังนั้นองค์กรควรด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้พนักงานกลุ่มนี้เป็นล าดับแรก เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานให้อยู่
ปฏิบัติงานต่อกับองค์กรไปนาน ๆ 
   การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พนักงานได้ท างานที่หลากหลายอย่าง
พอประมาณไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายอย่างพอดี ซึ่งจะท าให้
ผลงานที่ได้รับมอบหมายนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.6 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
  ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อจ ากัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด คือ ข้อมูลที่เก็บนั้นเป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว การศึกษาและวิจัยในครั้ง
ถัดไปจึงควรเก็บข้อมูลตามระยะเวลา งานวิจัยควรเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งอาจมี
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การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ก่อน แล้วน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือการเก็บข้อมูล
ส าหรับการวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ อาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจใข้อัลกอริทึมอ่ืนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ที่สูงกว่า เช่น kNN, 
Support Vector Machine หรือ Neuron Network ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5.7 การวิจัยในอนาคต 

 
  เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุการลาออกของพนักงานมากขึ้น การด าเนินการวิจัยในอนาคต       
ควรศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การศึกษาความสัมพันธ์ของความตั้งใจลาออก และการลาออกของพนักงาน 
  2. การศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน จากกลุ่มพนักงานที่ลาออกจาก
องค์กร 
  3. เพ่ิมข้อมูลในด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกของพนักงาน 
  4. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น Support 
Vector Machine หรือ Neuron Network เป็นต้น 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิต
สินค้าเก่ียวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

ค าชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ   
ข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง ดังนี้ 

 

    + 1  หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
    - 1 หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 
     

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าข้อความมีความสอดคล้องหรือ
ถูกต้องเพียงใด

ข้อที่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็จของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

ความขัดแย้งในบทบาท 

1 
ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
ท างานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ 

    

2 
ท่านได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้
รับก าลังคนเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ 

    

3 
บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ส าเร็จ 

    

4 
ท่านได้รับค าสั่งหรือมอบหมายงานที่
แตกต่างกันในงานช้ินเดียวกันจากคน
ตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า 

    

5 
ท่ านต้ องปฏิบั ติ ง านโดยที่ บางคน
ยอมรับงานของท่านแต่บางคนไม่
ยอมรับ 
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ข้อที่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็จของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

ความขัดแย้งในบทบาท (ต่อ) 

6 
ท่านได้รับมอบหมายงานโดยไม่ได้รับ
ท รั พ ย า ก ร ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร
ด าเนินงานนั้น ๆ 

    

ความหลากหลายของงาน 

1 
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย 

    

2 
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้
ได้ท างานท่ีมีความแตกต่างกัน 

    

3 
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้
ได้ท างานที่หลากหลาย 

    

4 
งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการ
ท างานท่ีหลากหลาย 

    

รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1 
ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับ
อยู่ในระดับใด 

    

2 
ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความยุติธรรมต่อ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนของ
บริษัท 

    

3 
ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่
ท่านได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด 

    

4 
ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวัล
และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้อย่าง
เหมาะสม 

    

5 
ท่านได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเ งิน
ค่าจ้างประจ าปีที่ผ่านมาด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่ 

    

6 

ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูก
ฟ้องร้อง/ การได้รับอันตรายจากการ
ท างาน ฯลฯ) 
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ข้อที่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็จของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 

1 
โดยรวมแล้วที่ท างานของท่ านให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 

    

2 
โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างาน
ของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง 

    

3 
โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานในท่ีท างาน 

    

4 
โดยรวมแล้วในที่ท างานของท่านมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการ
ท างานระหว่างกัน 

    

5 
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการท างาน
กับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 

    

ความอิสระในการท างาน 

1 
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นได้ในระดับใด 

    

2 
งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่าน
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดล าดับ
ในการท างานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

    

3 
ท่านสามารถวางแผนการท างานได้ด้วย
ตัวท่านเอง 

    

4 
ท่ า น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

    

5 
งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเปิดโอกาสให้
ท่านสามารถท างานได้อย่างอิสระ 

    

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

1 
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านกลยุทธ์ของบริษัทใช่หรือไม่ 

    

2 
ท่านเลือกท างานนอกเวลา (OT) โดย
สมัครใจ 

    

3 
ท่านได้รับการปรับเงินเดือนอยู่ใน
กลุ่มใด 
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ข้อที่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็จของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร (ต่อ) 

4 
ท่านส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพอยู่ในกลุ่มใด 

    

5 
ใน 1 ปี  ที่ ผ่ านมาท่านเคยได้รับ
อุบัติเหตุจากการท างานหรือไม่ 

    

6 
โดยปกติท่านใช่เวลาท างานกี่ชั่วโมง
ต่อวัน 

    

7 
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของท่านในรอบปีที่ผ่านมา 

    

8 
ระยะ เวลา ในการ เดิ นทางจาก
สถานที่พักมาปฏิบัติงาน 

    

9 
จ านวนวันที่ท่านลาป่วยในปีที่ผ่าน
มา      

    

10 จ านวนวันที่ท่านลากิจในปีที่ผ่านมา          

11 
จ านวนวันที่ท่านลาพักผ่อนในปีที่
ผ่านมา 

    

ความพึงพอใจในการท างาน 

1 
โดยรวมท่านพึงพอใจต่องานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู ่

    

2 
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของท่าน 

    

3 
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อเพื่อน
ร่วมงานท่ีท่านปฏิบัติงานด้วย 

    

4 
โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัท 

    

5 
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ความก้าวหน้าที่บริษัทก าหนดให้ 
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ข้อที่ ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็จของ

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 - 1 

ความตั้งใจในการลาออก 

1 
ถ้ าท่ านมี โอกาสเปลี่ ยนสถานที่
ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไป
ท างาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่ 

    

2 
ท่านมักจะคิดถึงการลาออกจากงาน
อยู่บ่อยครั้ง 

    

3 
อีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยน
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

    

4 
ถ้า เป็นไปได้ท่ านจะลาออกจาก
องค์กร 

    

 
 
 

ลงชื่อผู้เชี่ยวชาญ      
(    ) 

วัน เดือน   พ.ศ.  



ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท
ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกติและหมากฝร่ังแห่งหนึ่ง 

 
ค าชี้แจง 
  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท า โดย นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิต                 
พัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
   ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความรู้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างาน 
   ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับความตั้งใจในการลาออก 
  ส่วนที่ 5 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 ผู้จัดท า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ และสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และน ามาสรุปผลในภาพรวมเพื่อการศึกษาเท่านั้น 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย สามารถติดต่อผู้จัดท าได้ที่ โทร. 065 – 552 – 9636 
หรือ pongsakorn.lua@gmail.com 
 
 
 

พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ 
ผู้จัดท า 

 
 
 
 

mailto:pongsakorn.lua@gmail.com
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ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ 
   ชาย      หญิง 

2. อายุ 
  ต่ ากว่า 21 ป ี    21 - 30 ปี    31 - 40 ปี  
   41 - 50 ปี    51 - 60 ปี    มากกว่า 60 ป ี

3. สถานภาพสมรส 
 โสด     แต่งงานและอยู่ร่วมกัน   
 แต่งงานแตไ่ม่ได้อยู่ด้วยกนั  อยู่ด้วยกันโดยไมไ่ด้แต่งงาน 
 หม้าย    หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 

4. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบญุธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) 
 ไม่มี     
 มี จ านวน..................คน  

5. ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา) 
  ประถมศึกษาตอนต้น   ประถมศึกษาตอนปลาย 
  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ประกาศนีบัตรวชิาชีพ   ประกาศนีบัตรวชิาชีพชัน้สงู 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

6. ท่านเป็นพนักงานประเภทใด 
  รายเดือน    รายวัน 

7. ระยะเวลาที่ทา่นท างานในบรษิัทปัจจบุัน 
  ไม่ถึงป ี    ระหว่าง 1-2 ปี   ระหว่าง 3-5 ปี 
   ระหว่าง 6-9 ปี   ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
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8. ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้ + เงินเดือน + ค่าตอบแทนอ่ืน 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 ค าถามเกี่ยวกับความรู้สึก/ ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย     ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละค าถามที่ตรงกับตัวท่าน
มากที่สุด 
 ก าหนดให ้ ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  ระดับที่ 4 หมายถึง มาก 
     ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย  ระดับที่ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
     ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 
  

2.1 ความขัดแย้งในบทบาท (Role conflict) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บุคลคลได้รับความต้องการ 
ความคาดหวัง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ หรือค าสั่งจากการท างานที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน โดยความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมาจากการที่บุคลากรต้องแสดงสถานภาพ 2 สถานภาพ หรือมากกว่า 2 สถานภาพขึ้นไป ท าให้
ยากที่จะต้องแสดงหลาย ๆ บทบาทในเวลาท่ีพร้อมกัน 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ท่านต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการ
ท างานแบบเดียวกันเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

     

2. ท่านได้รับมอบหมายงานเพิ่มโดยไม่ได้
รับก าลังคนเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ 

     

3. บางครั้งท่านต้องละเลยต่อกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อให้งานที่ ได้รับมอบหมาย
ส าเร็จ 

     

4. ท่านได้รับค าสั่งหรือมอบหมายงานที่
แตกต่างกันในงานช้ินเดียวกันจากคนตั้งแต่ 
2 คน หรือมากกว่า 

     

5. ท่านต้องปฏิบัติงานโดยที่บางคนยอมรับ
งานของท่านแต่บางคนไม่ยอมรับ 

     

6. ท่านได้รับมอบหมายงานโดยไม่ได้รับ
ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน
นั้น ๆ 
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2.2 ความหลากหลายของงาน (Task variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานประเภทหนึ่งที่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ได้
ท างานหลาย ๆ อย่างที่มีความแตกต่างกัน มีความท้าทายในงาน มากกว่างานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า เรียบ
ง่าย และขาดความท้าทาย 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางทักษะที่หลากหลาย  

     

2. งานท่ีท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ท างานท่ีมีความแตกต่างกัน 

     

3. งานท่ีท่านต้องปฏิบัตินั้นเปิดโอกาสให้ได้
ท างานที่หลากหลาย 

     

4. งานที่ท่านต้องปฏิบัตินั้นมีขั้นตอนการ
ท างานท่ีหลากหลาย 

     

 
2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Reward) หมายถึง สิ่งที่องค์การตอบแทนให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซ่ึงอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัลเหมาจ่าย 
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ท่านพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่
ในระดับใด 

     

2. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความยุติธรรมต่อ
ระบบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท 

     

3. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ที่
ท่านได้รับจากบริษัทอยู่ในระดับใด 

     

4. ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดเตรียมรางวลัและ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินได้อย่างเหมาะสม 

     

5. ท่านได้รับการพิจารณาปรับขึ้นเ งิน
ค่ า จ้ า งป ร ะจ า ปี ที่ ผ่ า นม าด้ ว ยคว าม
เหมาะสมหรือไม่ 
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2.3 รางวัลและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Reward) หมายถึง สิ่งที่องค์การตอบแทนให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซ่ึงอยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนจูงใจ โบนัส รางวัลเหมาจ่าย 
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงิน 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

6. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูก
ฟ้องร้อง/ การได้รับอันตรายจากการท างาน 
ฯลฯ) 

     

 
2.4 ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน (Relations with Co-Workers) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วยกันกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1 .  โดยรวมแล้วที่ ท า งานของท่ านให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 

     

2. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างาน
ของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง 

     

3. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานในท่ีท างาน 

     

4. โดยรวมแล้วในที่ท างานของท่านมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกัน 

     

5. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจในการท างาน
กับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 
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2.5 ความอิสระในการท างาน (Job Autonomy) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่มีต่องานที่ท าอยู่นั้น
ว่ามีอิสระในการท างานของตนเอง เช่น ก าหนดวิธีการท างานให้แล้วเสร็จ ก าหนดตารางการท างาน เป็นต้น 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นได้ในระดับใด 

     

2. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นยอมให้ท่าน
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดล าดับใน
การท างานเพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

     

3. ท่านสามารถวางแผนการท างานได้ด้วย
ตัวท่านเอง 

     

4. ท่านสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

     

5. งานที่ท่านปฏิบัติอยู่นั้นเปิดโอกาสให้
ท่านสามารถท างานได้อย่างอิสระ 

     

 

2.6 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

2.6.1 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ของบริษัทใช่หรือไม่     
  ใช่     ไม่ใช่ 

2.6.2 ท่านเลือกท างานนอกเวลา (OT) โดยสมัครใจ 
  ใช่     ไม่ใช่ 
2.6.3 ท่านได้รับการปรบัเงินเดอืนอยู่ในกลุ่มใด 
  ไม่ได้ปรับเงนิเดือน  (0)   น้อย (ร้อยละ 1 - 3) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 4 - 7)  สูง (ร้อยละ 8 - 10) 
  มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป 

2.6.4 ท่านส่งเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ในกลุ่มใด  
  ไม่ได้ส่งเงนิสมทบกองทุนฯ  น้อย (ร้อยละ 1 - 3) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 4 - 7)  สูง (ร้อยละ 8 - 10) 
  มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป 

2.6.5 ใน 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยได้รับอุบัติเหตุจากการท างานหรือไม่ 
  ใช่     ไม่ใช่ 
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2.6.6 โดยปกติท่านใช่เวลาท างานกี่ชั่วโมงต่อวัน 
  ใช้เวลาไม่เกิน 9 ชั่วโมง   ใช้เวลาตั้งแต่ 9-10 ชั่วโมง  
   ใช้เวลาตั้งแต่ 10-11 ชั่วโมง  ใช้เวลามากกว่า 11 ชั่วโมง 

2.6.7 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านในรอบปีทีผ่่านมา     

2.6.8 ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่พักมาปฏิบัติงาน      
  1 - 15 นาที    16 - 30 นาที  
   31 - 45 นาที    46 - 60 นาที 
  มากกว่า 60 นาท ี

2.6.9 จ านวนวันทีท่่านลาป่วยในปีทีผ่่านมา      
  ไม่ลาปว่ย    ลาป่วย 1 - 2 วัน  ลาป่วย 3 - 4 วัน 
   ลาป่วย 5 - 6 วัน    ลาป่วย 7 - 8 วัน  ลาป่วย 9 - 10 วัน 
   ลาป่วยมากกว่า 10 วัน 

2.6.10 จ านวนวนัที่ทา่นลากิจในปีทีผ่่านมา      
  ไม่ลากิจ    ลากิจ 1 - 2 วัน  ลากิจ 3 - 4 วัน 
  ลากิจ 5 - 6 วัน     ลากิจ 7 - 8 วัน  ลากิจ 9 - 10 วัน 

   ลากิจมากกว่า 10 วัน 

2.6.11 จ านวนวนัที่ทา่นลาพักผอ่นในปีที่ผา่นมา      
  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 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย      ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละค าถามที่ตรงกับตัวท่าน
มากที่สุด โดยก าหนดให้ 
 ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด  ระดับที่ 4 หมายถึง มาก 
  ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย  ระดับที่ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง 
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ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์หรือทัศนคติเชิงบวกหรือลบ
ของบุคลากรทีมีต่องาน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ท าท าอยู่ 

ข้อค าถาม 
ระดับความรู้สึก 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. โดยรวมท่านพึงพอใจต่องานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู ่

     

2 .  โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของท่าน 

     

3. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อเพื่อน
ร่วมงานท่ีท่านปฏิบัติงานด้วย 

     

4. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัท 

     

5 .  โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
ความก้าวหน้าที่บริษัทก าหนดให้ 

     

 

ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับความตั้งใจในการลาออก 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึก/ ความคิดเห็น ในแต่ละค าถามที่ตรงกับ
ตัวท่านมากที่สุด  
ความตั้งใจในการลาออก (Turnover Intention) หมายถึง ความคิดของปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะลาออกจากงานที่ท าอยู่ เพื่อหางานใหม่
ท ากับองค์การอื่น 
 
4.1 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป หรือไม่ 
   ไปแน่นอน/ไปทันที   คิดว่าจะไป    ไม่แน่ใจ 
  ไม่ไป    ไม่ไปแน่นอน 

4.2 ท่านมักจะคิดถึงการลาออกจากงานอยู่บ่อยครั้ง 
  ใช่     ไม่ใช่ 

4.3 อีก 1 ปี ข้างหน้า ท่านอาจจะเปลี่ยนงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 
  ใช่     ไม่ใช่ 

4.4 ถ้าเป็นไปได้ท่านจะลาออกจากองค์กร 
  ใช่     ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 5 ค าถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และความคิดเห็น 
           
           
           
           
           
            

 
“ขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่า ในการตอบแบบสอบถามนี้”
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