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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และ
ความพึงพอใจในงาน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
จ�ำนวน 699 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural equation model: SEM) ผลการศึกษา พบว่า โมเดลโครงสร้างสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI = 0.89, RMSEA = 0.08) โดยมีปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การส่งผลทางตรงต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานและสามารถท�ำนายความตั้งใจลาออกของพนักงานได้ (β = -0.72) อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, ความพึงพอใจในงาน, ความตั้งใจลาออก

ABSTRACT

The present research aimed to explore study structural equation model of the effect to turnover
intentions. The sample of this research consisted of 699 employees from a state enterprise organization.
A questionnaire assessing was used for data collection. The results showed that the hypothesized model of the
effects of job engagement, organizational commitment, and jobs satisfaction on turnover intentions fit the
empirical data (GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI = 0.89, RMSEA = 0.08) In addition, organizational commitment had direct
effect on turnover intention and significantly predicted turnover intentions of the employee (β = -0.72) at .05 level.
KEYWORDS: Job engagement, organizational commitment, job satisfaction, turnover intentions
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั ทุกอุตสาหกรรมต้องประสบกับปัญหากับภาวะ
สมองไหล คือ การสูญเสียพนักงานที่มีสมรรถนะสูง (Talent)
ซึ่งส่งผลเสียในด้านต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางตรง คือ
การลงทุนเพื่อสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อ
มาทดแทนพนักงานที่สูญเสียไป (ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร,
2558) และต้นทุนการเสียโอกาส เพราะการสูญเสียพนักงานให้
แก่องค์การคู่แข่ง ท�ำให้คู่แข่งรู้กลยุทธ์ และสามารถน�ำความรู้
ความสามารถไปต่อยอดก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ รวมทั้งต้นทุนทางอ้อมคือขวัญและก�ำลังใจของ
พนักงานที่ยังคงท�ำงานอยู่ในองค์การ อาจลดลง และอาจเริ่ม
คิดถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงาน เริ่มมองถึงโอกาส
ทางเลือกที่จะไปท�ำงานในองค์การอื่น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขาดงาน การมาสาย การลดลงของ
ความกระตือรือร้นในการท�ำงาน (พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556)
จากปัญหาการสูญเสียพนักงานเหล่านั้น อาจท�ำให้
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารลดลงช่ ว งหนึ่ ง
เนือ่ งจากองค์การมีจำ� นวนพนักงานทีไ่ ม่เพียงพอต่อกระบวนการ
ท�ำงาน พนักงานใหม่ขาดทักษะไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เต็มที่ท�ำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ
หรื อ ลู ก ค้ า ติ ด ตามพนั ก งานที่ ล าออกไป เป็ น ต้ น (ณปภั ช
นาคเจือทอง, 2553) และหากองค์การมีอัตราการลาออก
ของพนักงานที่มีความสามารถในระดับสูง บุคคลภายนอก
จะรับรู้ว่าการท�ำงานขององค์การนั้นขาดความมั่นคง ท�ำให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเสียภาพลักษณ์ขององค์การ (Slattery,
2005; Yang, 1996, อ้างถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิน, 2555)
ดังนั้น องค์การจึงต้องมีวิธีการรักษากลุ่มพนักงานที่
มีสมรรถนะสูงแตกต่างไปจากพนักงานทั่วไป เช่น การเลื่อน
ต�ำแหน่ง การให้ผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
จงรั ก ภั ก ดี แ ละผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และที่ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น คื อ
การป้องกัน และลดความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงานของพนักงาน
อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการลาออกจริง ดังที่ Mowday
et al. ได้ให้ความหมายว่า ความตั้งใจลาออก (Turnover
intentions) คือ ความต้องการหรือความตั้งใจของบุคคลที่ได้
รับอิทธิพลมาจากความรู้สึกที่มีต่องานซึ่งสามารถน�ำไปสู่ความ
ตั้งใจที่จะลาออกและท�ำให้เกิดพฤติกรรมการลาออกจากงาน

ในที่สุด ตามแนวคิดของความตั้งใจลาออกในด้านจิตวิทยา
(Psychological approach) ซึ่ ง เป็ น แนวทางการศึ ก ษา
ที่ ผ สมผสานระหว่ า งแนวทางการศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมกั บ
เศรษฐศาสตร์ไว้ด้วยกันนั้น แนวทางนี้ได้กล่าวถึงสาเหตุของ
การลาออกจากงาน เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดันและ
ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด โดยปั จ จั ย ผลั ก ดั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
องค์การ เช่น ไม่พึงพอใจงาน เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
ไม่ดี เป็นต้น ส่วนปัจจัยดึงดูดเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอก
องค์การ เช่น ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความเจ็บป่วย ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญของการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานใน 2 มิติ คือ มิติด้านงาน ได้แก่
ความยึดมั่นผูกพันในงาน และความพึงพอใจในงาน มิติด้าน
องค์การ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาจะเป็น
แนวทางส�ำคัญที่จะช่วยองค์การในด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์การให้คงอยู่กับ
องค์การ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ทีส่ ง่ ผล
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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สมมติฐานการวิจัย

1. โมเดลอิทธิพลของปัจจัยด้านความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่พัฒนา
ขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบ
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

แบบแผนของการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ บบจ� ำ ลองสมการ
โครงสร้าง (Structural equation model: SEM) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
พนั ก งานผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน กลุ่มตัวอย่าง
คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 699 คน
ผูว้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือกตัวอย่างโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบ
ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ในรูปแบบการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสายงานการ
บังคับบัญชาขององค์การ ทัง้ หมด 6 สายงาน ได้แก่ สายงานการ
ผลิตเนื้อหาและรายการ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ สาย
งานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานกลยุทธ์และการเงิน และสายงานสนับสนุนองค์กร
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. แบบสอบถามความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบคือ 1) ความกระตือรือร้น (Vigor) 2) การอุทศิ ตน
ให้กับงาน (Dedication) และ 3) การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต (Absorption)
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2. แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบคือ 1) ด้านจิตใจ (Affective) 2) ด้านการคงอยูก่ บั
องค์การ (Continuance) และ 3) ด้านบรรทัดฐาน (Normative)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบคือ 1) ด้านลักษณะงาน (Work) 2) ด้าน
ผลตอบแทน (Pay) 3) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotion)
4) ด้านหัวหน้างาน (Supervision) และ 5) ด้านเพื่อนร่วมงาน
(Co-worker)
4.แบบสอบถามความตั้งใจลาออก ซึ่งแบบสอบถาม
ทั้ ง หมดมี ก ารประเมิ น ค่ า เป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า
(Rating scale) โดยผู้ตอบจะต้องระบุความคิดเห็นว่าเห็นด้วย
กับข้อความในแบบสอบถามมากน้อยแค่ไหน โดย 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง และ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือด�ำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Content
validity) โดยน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์
ค่าความสอดคล้อง (Item objective congruence index :
IOC) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้อง
และสามารถน�ำข้อค�ำถามดังกล่าวไปใช้วัดได้
2. ตรวจสอบข้อค�ำถามของแบบถามที่ใช้ในการวิจัย
เพื่ อ ยื น ยั น องค์ ป ระกอบของตั ว แปรแฝงให้ ชั ด เจนมากขึ้ น
และเพื่ อ แสดงว่ า แบบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี ค วามตรงเชิ ง
โครงสร้าง โดยเกณฑ์พจิ ารณาจากค่าเปอร์เซ็นความแปรปรวน
(Communality) ที่มีค่าน้อยกว่า 0.3 (Matsunaga, 2010)
หลังจากนัน้ จึงตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในงาน มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 15
ข้อค�ำถาม มีความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.93 และมีคา่ อ�ำนาจการจ�ำแนก
อยูร่ ะหว่าง 0.45 ถึง 0.77 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 15 ข้อค�ำถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.89 และมีค่าอ�ำนาจการจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.67
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 14 ข้อ
ค�ำถาม มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.62 และมีคา่ อ�ำนาจการจ�ำแนก
อยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.55 แบบสอบถามความตั้งใจลาออก
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ข้อค�ำถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
และมีค่าอ�ำนาจการจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดย
ติดต่อไปยังฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการท�ำวิจัย ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลของฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน เมื่อครบก�ำหนด
ผู้วิจัยด�ำเนินการรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย
โดยการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง (Structural
equation model) โดยจ�ำแนกการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น
2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)

2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ใช้ ส ถิ ติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product
moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation model:
SEM) และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Goodness
of fit measure) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)

ผลการวิจัย

ผลการทดสอบองค์ประกอบ
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝง ซึง่ ผลการทดสอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ของแต่ละตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้ว่า
1. องค์ ป ระกอบของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน
ประกอบด้ ว ย ความกระตื อ รื อ ร้ น การอุ ทิ ศ ตนให้ กั บ งาน
และการรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบ (b) อยูร่ ะหว่าง 0.85 ถึง 1.00 และมีคา่ ความแปรปรวน
ร่วมกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.65 ถึง 0.78

ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ ความเที่ยง และสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
			
		
ปัจจัย
			

น�้ำหนัก
องค์ประกอบ
(b)

น�้ำหนัก
ความคลาดเคลื่อน ความเที่ยง
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
(R2)
มาตรฐาน (B)
(SE)		

ความยึดมั่นผูกพันในงาน					
- ความกระตือรือร้น
0.85
0.65
0.01
0.61
- การอุทิศตนให้กับงาน
1.00
0.77
0.01
0.59
- การรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่ง
1.00
0.78
0.01
0.42
ของชีวิต
ความผูกพันต่อองค์การ					
- ด้านจิตใจ		
0.71
0.57
0.01
0.32
- ด้านการคงอยู่กับองค์การ
1.00
0.62
0.02
0.39
- ด้านบรรทัดฐาน
1.00
0.75
0.01
0.57
ความพึงพอใจในงาน					
- ด้านลักษณะงาน
-5.74
-0.61
3.08
0.37
- ด้านค่าตอบแทน
1.00
0.09
0.01
- ด้านโอกาสก้าวหน้า
-2.95
-0.34
1.61
0.12
- ด้านผู้บังคับบัญชา
-0.65
-0.13
0.43
0.02
- ด้านเพื่อนร่วมงาน
-5.77
-0.63
3.10
0.39

สัมประสิทธิ์
คะแนน
องค์ประกอบ
0.78
0.77
0.65
0.57
0.62
0.75
-0.61
0.09
-0.34
-0.13
-0.63
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2. องค์ ป ระกอบของความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ประกอบด้วย ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้าน
บรรทัดฐาน มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (b) อยู่ระหว่าง 0.71
ถึง 1.00 และมีคา่ ความแปรปรวนร่วมกับความผูกพันต่อองค์การ
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.57 ถึง 0.75
3. องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย
ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสความก้าวหน้า
ด้ า นผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบ (b) อยู่ระหว่าง -5.77 ถึง 1.00 และมีค่า
ความแปรปรวนร่วมกับความพึงพอใจในงาน อยูร่ ะหว่างร้อยละ
-0.63 ถึง 0.09 (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน
699 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีอายุระหว่าง 35-47 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.7
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีคดิ เป็นร้อยละ 66.7 มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.3 และ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53 จะมีรายได้ตอ่ เดือนตัง้ แต่ 30,001 บาทขึน้ ไป
2. ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย พบว่า
ความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน และความผูกพันต่อ
องค์การ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.54 และ 2.34
ตามล�ำดับ ในขณะที่ความพึงพอใจในงานภาพ และความตั้งใจ
ลาออก อยูใ่ นระดับต�ำ่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.11 และ 1.46 ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบ
(ทิศทางตรงกันข้าม) กับความตัง้ ใจลาออกของพนักงาน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 2
4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของ
โมเดลสมมติฐาน (Goodness of fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยวิธีการประมาณค่าแบบ Maximum likelihood (เสรี
ชัดแช้ม, 2547) ผลการทดสอบค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้แก่ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of fit index:
GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjust
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร Mean
1. JE
2.54
2. OC
2.34
3. JS
2.11
4. TI
1.46

1
2
3
1.00			
0.45 1.00		
0.28 0.31 1.00
-0.30 -0.32 -0.15

4

1.00

หมายเหตุ : ทุกค่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
ค่าดัชนี
CMIN/DF
GFI
AGFI
CFI
RMSEA

เกณฑ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ การพิจารณา
<5
4.90
ผ่านเกณฑ์
>0.90
0.94
ผ่านเกณฑ์
>0.90
0.91
ผ่านเกณฑ์
>0.90
0.89
ผ่านเกณฑ์
<0.08
0.08
ผ่านเกณฑ์

goodness of fit index : AGFI) และค่าดัชนีรากก�ำลังสอง
เฉลี่ยของค่าความแตกต่าง (Root mean square error of
approximation :RMSEA) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ทกุ ค่า ดังตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐาน
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ดังแสดงในภาพที่ 1)
เมื่อผู้วิจัยพิจารณาสัมประสิทธิ์ถดถอยโดยใช้ สถิ ติ
Z-test นัน้ พบว่า ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การส่งผลตรงต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนักงานและสามารถท�ำนายความตั้งใจ
ลาออกของพนักงานได้ (β = -0.72) อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.05

อภิปรายผล

1. ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานกับความตัง้ ใจ
ลาออกของพนักงาน จากผลการวิจัย พบว่า ความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน มีความ
สัมพันธ์เชิงลบกับความตัง้ ใจลาออก (r=-0.39 -0.47 และ -0.39
ตามล�ำดับ) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 นัน่ อธิบายได้
ว่า เมื่อระดับความยึดมั่นผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์การ

และความพึงพอใจในงานสูงขึน้ จะท�ำให้ระดับความตัง้ ใจลาออก
ต�่ำลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
Takawira (2012) Issa, Ahmed, and Gelaiden (2013)
และจิตวิมล สัตยารังสรรค์ (2556) ที่ได้เสนอว่า เมื่อพนักงานมี
ความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น ความตั้งใจลาออกจากองค์การ
จะลดน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าพนักงานธนาคารมีความผูกพัน
ต่อองค์การลดลง ความตั้งใจลาออกจากองค์การจะเพิ่มขึ้น
2. โมเดลโครงสร้างของปัจจัยด้านความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานทีส่ ง่ ผล
ทางตรงต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน จากการทดสอบ
พบว่า โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และความผูกพันต่อองค์การสามารถท�ำนายความตั้งใจลาออก
ของพนักงานได้ (β=-0.72) อย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งตรงกับแนวคิด
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารทั้ ง ด้ า นพฤติ ก รรมและเจตคติ ที่ ว ่ า
ความผู กพั น ต่ อองค์ก ารเป็นสิ่ง ที่แสดงออกถึง สัมพันธภาพ
ระหว่างพนักงานกับองค์การ ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงมากขึ้น แนวโน้มของการออกจากองค์การก็จะ
ลดน้อยลง ดังเช่นผลการวิจัยของเกตุนภัส เมธีกสิวัฒน์ (2555)
ที่เสนอผลการศึกษาว่าความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจลาออก (β=-0.73) อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
นั่นแสดงให้เห็นว่า การที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์การ
เป็นความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้
พนักงานคงอยู่กับองค์การ เช่นเดียวกับงานวิจัยของกังวาล
ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ (2557) ที่ว่าพนักงานมีความรักในองค์การ
มากขึ้น อัตราการลาออกจะลดลง ในขณะที่ความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน และความพึงพอใจในงานไม่สง่ ผลทางตรงต่อความตัง้ ใจ
ลาออก อธิบายได้วา่ ความยึดมัน่ ผูกพันในงานไม่สามารถท�ำนาย
ได้วา่ พนักงานจะคงอยูก่ บั องค์การตลอดไป หากพนักงานรูส้ กึ ว่า
มีตำ� แหน่งงานใหม่ทตี่ อ้ งการ หรือมีโอกาสก้าวหน้ากับองค์การอืน่
พนักงานอาจเกิดความตัง้ ใจลาออกได้ เช่นเดียวกับความพึงพอใจ
ในงาน ซึง่ Porter et al. (1974) ได้เสนอว่า ปัจจัยด้านความผูกพัน
ต่อองค์การสามารถท�ำนายความตั้งใจการลาออกได้แม่นย�ำ
มากกว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากว่าความตั้งใจลาออก
ของพนักงาน เป็นการแสดงถึงการปฏิเสธองค์การ ไม่ใช่การ
ปฏิเสธงาน และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพนักงานไม่ต้องการที่จะอยู่
กับองค์การอีกต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะต่อองค์การ
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า ความผูกพันต่อองค์การส่งผล
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน ดังนั้น ถ้าองค์การต้องการ
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน องค์การควรเพิ่มระดับความ
ผูกพันต่อองค์การให้สงู ขึน้ โดยองค์การต้องท�ำการศึกษา ส�ำรวจ
เพือ่ ค้นหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การทีส่ งู ขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ตัวแปรต้นในการวิจัยใน 2 มิติ
คือ มิติด้านงานและมิติด้านองค์การที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ลาออก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรในมิติอื่นๆ
เช่น มิติด้านบรรยากาศในการท�ำงาน ด้านการสื่อสารภายใน
องค์การ หรือด้านภาวะผู้น�ำ เป็นต้น
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