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บทท่ี1 

บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปตามระบอบประชาธิปไตย ทํา

ใหเกิดระบบเสรีทางการคา ประชาชนมีสิทธิอํานาจในการประกอบอาชีพมากข้ึน ชาวตางชาติเขามา

ทําธุรกิจในประเทศไทยมากข้ึน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางมากมาย และเกิด

สภาวะการแขงขันสูงข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหธุรกิจหนึ่งซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญในการเปลี่ยนแปลงตาม

เศรษฐกิจคือสถาบันการเงิน ซ่ึงการแขงขันระหวางสถาบันการเงินตางๆ ไดนําหลักการตลาดและ

บริการมาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาควบคูไปกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สถาบัน

การเงินตางๆ จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ เชนการอบรมใหความรูแกพนักงาน การนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาปรับใชกับองคกร และตองมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ความอยูรอดและเติบโตในอนาคต เพ่ือสรางความประทับใจและตอบสนองผูมาใชบริการไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว  

 เม่ือป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและการเงิน ซ่ึงสงผลให

เศรษฐกิจซบเซาท่ัวภูมิภาคเอเชีย และลาตินอเมริกา ซ่ึงมีแนวโนมวานําไปสูการชะลอตัวครั้งใหญ เม่ือ

ป พ.ศ. 2546 เริ่มมีสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจ สงผลใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ัน และมีจํานวน

นักธุรกิจสูงข้ึนเรื่อยๆ เศรษฐกิจมีการฟนตัวพรอมกับเปดกวางสําหรับธนาคารตางประเทศท่ีเขามา

ลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน). 2546 : 3-5) กลุมธนาคาร

พาณิชยใหญและธนาคารพาณิชยตางชาติเริ่มมีการปรับตัวสําหรับการแขงขัน เชนความพรอมดาน

นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นอกจากนี้ยังเปดเสรีทางเศรษฐกิจ

มากข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาพฤติกรรมผูบริโภคอยางรวดเร็ว และยังมีการแขงกันอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะกลยุทธดานการตลาด มีกระบวนการทํางานท่ีทันสมัย รูปแบบการใหบริการลูกคา

หลากหลาย เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากการบริการท่ีรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน รวมไป

ถึงการพัฒนาดานสารสนเทศ เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองแมนยําและสื่อสารไดงายข้ึน (ธนาคารไทย  
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พาณิชย จํากัด (มหาชน), 2548 : 26 สิ่งท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น เห็นไดวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ี

สําคัญมากอยางหนึ่งขององคกร และแสดงถึงศักยภาพขององคกรวาจะมีแรงขับเคลื่อนไปอีกไกลแค

ไหน ภายใตสภาวะเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจตางเปน

แรงกดดัน สงผลใหทรัพยากรบุคคลกลายเปนปจจัยท่ีมีผลและเปนสวนประกอบของความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวขององคกร (ธงชัย สันติวงษ. 2542 : 1)  

 ยุคโลกาภิวัตนเปนยุคท่ีมีลักษณะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี รวมไป

ถึงวัฒนธรรม ซ่ึงสิ่งเหลานี้เกิดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือเรียกวาการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมี

ปจจัยหนึ่งซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรและประเทศใหกาวไปขางหนานั่นคือทรัพยากร

มนุษย จะเห็นวาทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคามากท่ีสุดในองคกรทุกองคกร คือทรัพยากรบุคคล โดยท่ี

ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจหนึ่งท่ีองคกรสรางข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของพนักงาน เพ่ือ

รักษาพนักงานใหดํารงอยูในองคกรนั้นๆใหนานท่ีสุด (Waync Mondy R. and Robert M. Noc. 

1993 : 332-333) ซ่ึงองคประกอบท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการลาออกของนักงานไดแกความออนลาทาง

อารมณ การเบื่อหนายและไมมีความสุขกับการทํางานหรือแมแตกับเพ่ือนรวมงาน แตสิ่งเหลานี้มี

สาเหตุมาจากความไมชัดเจนในหนาท่ี และความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (นันทยุทธ หะสิตะ

เวช ,2546) ซ่ึ งส งผลให เ กิดความไม พึงพอใจในการ ทํางานและตองการลาออกในท่ีสุ ด

ดังนั้น ผูบริหารท่ีดีจําเปนตองคํานึงถึงพนักงานในองคกรและการเปนสวนหนึ่งขององคกรเปนหลัก 

ควรตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนา

องคกร ซ่ึงสิ่งเหลานี้จัดไดวาเปนปรัชญาท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยปรัชญาดังกลาว

จําเปนตองข้ึนอยูกับปรัชญาในการดําเนินธุรกิจในองคกรดวย (บรรยงค โตจินดา, 2543 : 186)  

 จากการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนท่ีกลาวมาขางตน เปนแรงผลักดันกอใหเกิดการแขงขันทาง

การคามากข้ึนผสมผสานกับเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลใหไดรับขาวสารเร็วและ

หลากหลายมากข้ึน จึงทําใหองคกรหลายๆองคกรมีการตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหมีคุณภาพมากข้ึนตอไป 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เห็นความสําคัญ

ของคนเปนหลัก คนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติ และสามารถรวมแกไขปญหาตางๆของสังคม

ได และยังใหบุคคลมีสิทธิ์ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงไดกลาวถึงการศึกษาไววา 
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การศึกษาเปนกระบวนการท่ีเปนการเตรียมความพรอมและนําคนไทยกาวไปสูยุคใหมอยางม่ันคง โดย

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 

2539) จะเห็นไดวา สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรมวิชาการ, 2546, 

หนา 2) ไดกลาวไววา ไมวาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ลวน

จัดเปนการศึกษาตลอดชีวิตท้ังสิ้น และยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

9 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2543, หนา 38-47) ไดสรุปไววา การ

พัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง เปนคนดีและเปนคนเกง ท้ังยังมีระเบียบวินัยในตนเอง 

รูจักหนาท่ีของตน รูจักรับผิดชอบตอสวนรวม รวมไปถึงการซ่ือสัตย สุจริต ควรเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เพ่ือการพัฒนาการบริหารสังคมในปจจุบัน

ใหมีประสิทธิภาพ ท้ังยังชวยเหลือผูดอยโอกาสและกลุมคนยากจนใหพ่ึงพาตนเองได 

 ธนาคารพาณิชยไทย เปนสถาบันการเงินท่ีสําคัญภาครัฐและเอกชนในการดําเนินธุรกิจ มี

หนาท่ีใหบริการดานการเงินครบวงจร ซ่ึงมีพนักงานธนาคารเปนแกนกลางท่ีจะทําใหธนาคารบรรลุ

เปาหมาย กลาวไดวา หากหนาท่ีหลักนี้สําเร็จลุลวงตามเปาหมายแลว ก็ถือวา พนักงานเปนสวนท่ีชวย

ใหธนาคารบรรลุเปาหมาย ซ่ึงมีผูบริหารเปนสวนสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน  

ในปจจุบันธนาคารพาณิชยไทยมีการแขงขันสูงมากอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารพาณิชยไทยตางๆ

นํากลยุทธทางการตลาดมาปรับใชในองคกร เพ่ือใหองคกรพัฒนา กาวหนา และกาวสูการเปนผูนํา

ธนาคารพาณิชยไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และ

สรางความประทับใจแกผูใชบริการอยางยั่งยืน ซ่ึงในปจจุบัน ธนาคารพาณิชยไทยตางๆจะมุงเนนไปท่ี

การบริการลูกคา เนื่องจากเปนจุดท่ีสามารถดึงลูกคามาใชบริการกับธนาคารนั้นๆ ดังนั้นหัวใจของ

ธุรกิจในปจจุบันคือการบริการของธนาคาร  ธนาคารจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับพนักงานและ

คุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง  

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการครบวงจร เชน การ

จัดการสินเชื่อรวม การรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน สินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศ 

สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย สินเชื่อเพ่ือเอสเอ็มอี การโอนเงิน บริการ Cash 

Management คํ้าประกัน บริการใหคําแนะนําทางธุรกิจ เปนตน ซ่ึงมิไดมุงเพียงการดําเนินธุรกิจใน
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ฐานะธนาคารแหงแรกของประเทศไทยเทานั้น แตยังอุทิศตนเต็มความสามารถ เพ่ือสรางระบบท่ี

เจริญกาวหนาและความม่ันคงแกระบบการเงินการธนาคาร 

 จาก International Journal of Stress Management (2000) ศึกษาเก่ียวกับความไม

ชัดเจนของงาน ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมผูปฏิบัติงานสงผล

ไปยังองคกร : การเขาใจความลมเหลวขององคกร ซ่ึงทําการศึกษาอิทธิพลระหวางความขัดแยงใน

บทบาทหนาท่ีกับความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีผลตอ

ทัศนคติในงาน และสุดทาย สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน ภาวะท่ีมีอารมณและ

ความรูสึกเขามาเก่ียวของ การรับรูของพนักงานและความโนมเอียงของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึง

ผูวิจัยศึกษากลุมตัวอยางจากลูกจางในโรงงานและพนักงานบริการประมาณ 397 คน พบวา ความ

ขัดแยงในบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ

งานและเปลี่ยนแปลงองคกร ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวาความไมอิสระดานลบท่ีเก่ียวกับลักษณะงาน 

การรับรูของพนักงานและความโนมเอียงในการเปลี่ยนแปลงองคกร และในอนาคต ความไมชัดเจนใน

หนาท่ีจะมีผลทางลบตอการเปลี่ยนแปลงองคกรและความไมเปนอิสระ เชน กฎเกณฑตางๆ 

 ปจจุบันนอกจากใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเรียกลูกคามาใชบริการกับธนาคารแลว 

พนักงานก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการเพ่ิมยอดขายใหกับธนาคารพาณิชยไทยตางๆ โดยการให

พนักงานเปนเสมือนแมคาในการขายผลิตภัณฑของธนาคาร เชน ประกัน บัตรเครดิต หรือแมกระท่ัง

การเปดบัญชี ซ่ึงในแตละเดือน พนักงานจําเปนตองทํายอดตามท่ีธนาคารกําหนดไว หากยอดไมถึงท่ี

ธนาคารกําหนด พนักงานจําเปนตองถูกสอบถามเหตุผลจากหัวหนางาน หากผูบริหารขาดความเอาใจ

ใสและเห็นลูกคาสําคัญกวาพนักงาน จะสงผลใหพนักงานเกิดแรงกดดันและความเครียดในการทํางาน 

มีทัศนคติตอหัวหนางานท่ีไมดีหรือเกิดความรูสึกวาตนเองเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี เกิดความ

ออนลาทางอารมณและไมพอใจในการทํางาน เสียกําลังใจในการทํางาน ลางานเปนประจํา หรือ

แมกระท่ังลาออกจากงานได ปญหาเหลานี้กอใหเกิดความสิ้นเปลือง เพราะการลาออกจากงานถือเปน

ภาระและตนทุนขององคกรท่ีไดลงทุนเพ่ือการพัฒนาบุคคลนั้นๆ เม่ือทํางานมาระยะหนึ่งแลว หาก

บุคคลนั้นลาออกจะกอใหเกิดคาใชจายมากกวาการไดรับผลงานเปนการตอบแทน (Gilmer, 1971, P. 

265) ดังนั้นเม่ือพนักงานลาออกจากงาน องคกรจึงสูญเสียคาใชจายท่ีไดลงทุนไปแลวเปนจํานวนมาก

และยังตองเสียคาใชจายครั้งใหมกับพนักงานท่ีตองมาทดแทน (Deery & Iverson, 1996; Manley, 
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1996)  นอกจากนี้ยังกระทบตอข้ันตอนการปฏิบัติงานเดิม เชน งานชะงัก ขาดความตอเนื่อง และเสีย

ระบบ ตลอดจนขาดประสิทธิภาพในการทํางานบางสวนจนกวาจะมีพนักงานใหมเขามาทดแทน และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (Cronk, 1994; Lee, 2010)  อัตราการลาออกของ

พนักงานเปนตัวชี้วัดการสูญเปลาของการลงทุน ท้ังยังสูญเสียภาพพจนขององคกร ท่ีสําคัญไปกวานั้น

คือกระทบตอขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีกําลังปฏิบัติงานอยูในองคนั้น เริ่มคิดถึงโอกาสและ

ทางเลือกในการหางานใหม จะเห็นไดวา การลาออกของพนักงานบางสวนเปนเสมือนเครื่องชี้ทาง 

หรือสิ่งท่ีมากระตุนพนักงานท่ียังทํางานอยูในองคกรมีความคิดอยากลาออกตาม (Slattery, 2005; 

Yang, 2010) 

 จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นถึงประโยชนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ท่ีจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

นครปฐมและธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกๆสาขาจะเกิดแรงจูงใจในการทํางานและทุมเท

กับงานในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาโครงสรางและระบบให

บรรลุเปาหมายธนาคารพาณิชยไทย ท้ังยังพรอมท่ีจะกาวเปนธนาคารตนแบบใหกับธนาคารประเทศ

อ่ืนๆอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจาก

งานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือใหองคกรทราบถึง

สาเหตุและปจจัยท่ีสงผลใหพนักงานเกิดความคิดและตั้งใจลาออกจากองคกร ซ่ึงงานวิจัยนี้นําไปสูการ

พัฒนาระบบและโครงสรางองคกร ในการดูแล รักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหพนักงานเกิด

ความพึงพอใจในการทํางานและมีความสุขกับงาน เนื่องจากเม่ือพนักงานมีความสุขในการทํางาน ยอม

เกิดคุณภาพในการบริการลูกคาและความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยมีพนักงานท่ีมีความพรอมท้ัง

รางกาย จิตใจ ความคิดและอารมณ รวมไปถึงอุดมการณ ท่ีนําไปสูการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความไมชัดเจนในหนาท่ี ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ความออนลาทาง

อารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจในการลาออก ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีสงผลตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดนครปฐม 

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดนครปฐม 

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณ

ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม 

 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความความออนลาทางอารมณท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดนครปฐม 

 6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการทํางานท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจาก

งานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดนครปฐม 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 สมมติฐานท่ี2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 สมมติฐานท่ี3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 สมมติฐานท่ี4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 สมมติฐานท่ี5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีตองการศึกษา เพ่ือหาปจจัยท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจในการลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม โดย

ศึกษาจากประชากรท่ีเปนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม จํานวน

ท้ังสิ้น 25 สาขา รวมพนักงานท้ังสิ้น 252 คน ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย ความไมชัดเจนในหนาท่ี

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ความออนลาทางอารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจ

ในการลาออกจากงาน 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ใน

จังหวัดนครปฐม รวมพนักงานท้ังสิ้น 252 คน (ฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด

(มหาชน) ,2559) 

ขอบเขตดานเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจงัหวัดนครปฐม สามารถอธิบายได 5 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การทดสอบอิทธิพลความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีสงผลตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ความไมชัดเจนในหนาท่ี  

 ตัวแปรตาม ไดแก ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

กลุมท่ี 2 การทดสอบอิทธิพลความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณ 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ความไมชัดเจนในหนาท่ี 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความออนลาทางอารมณ 

กลุมท่ี 3 การทดสอบอิทธิพลความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณ 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความออนลาทางอารมณ 

กลุมท่ี 4 การทดสอบอิทธิพลความความออนลาทางอารมณท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ความออนลาทางอารมณ 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน 

กลุมท่ี 5 การทดสอบอิทธิพลความพึงพอใจในการทํางานท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออก 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความตั้งใจในการลาออก 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ศึกษาเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม รวมท้ังสิ้น 25 สาขา 

จํานวนพนักงานท้ังหมด 252 คน (ฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ,

ธันวาคม 2559) 
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ขอบเขตระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม - 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาท้ังหมด 288 วัน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1   

มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาท้ังหมด 31 วัน  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาโครงสรางและระบบของฝาย

ทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ เชน ดานการบริหารคาตอบแทนแกพนักงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

ธนาคารพาณิชยไทย  

 2. เปนประโยชนแกผูบริหารในการแกไขและปรับปรุงระบบการบริหาร รวมไปถึงการสราง

ขวัญและกําลังใจพนักงานมากข้ึน 

 3. ทําใหทราบถึงความรูสึกของพนักงานและความออนลาทางอารมณในการปฏิบัติงาน 

 4. เปนแนวทางแกผูสนใจท่ีตองการศึกษา คนควาหาความรู รวมไปถึงการวิจัยในองคความรู

เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานและการแกปญหา 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) หมายถึง การทํางานในหนาท่ีท่ีมีจุดหมายและ

ทิศทางไมมีความชัดเจน  มีบทบาทท่ีคลุมเครือและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บุคคลไดรับมอบหมาย

งานท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของตนเอง สงผลใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถวาง

แผนการทํางานได และไมกลาตัดสินใจเม่ืองานมีปญหา บุคคลขาดการเขาใจในหนาท่ีอยางแทจริง 

รวมไปถึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจนท้ังภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงยอนกลับมามีผลตอแผนท่ีวางไว 

ผูปฏิบัติงานเกิดความหงุดหงิด และเกิดความเครียดจนเปนโรคซึมเศราได ไมพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู 

 2. ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) หมายถึง ปรากฏการณท่ีไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได ซ่ึงเกิดในสถานการณท่ีมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน และบทบาทเหลานั้นไมสอดคลอง

กัน สงผลใหบุคคลเกิดความเครียดและสับสนกับบทบาทท่ีกําลังเปนอยูกับบทบาทท่ีถูกคาดหวัง 

กอใหเกิดการไมเห็นพองตองกันในประเด็นสําคัญ เกิดความแตกตางและแบงแยก แตละฝายมีความ

เชื่อวาเปาหมาย จุดประสงค และพฤติกรรมไปดวยกันไมได ไมยอมรับความคิดเห็นกันและกัน แตตอง

มาติดตอกันและอยูสังคมเดียวกัน สงผลใหขาดการยินยอมและชวยเหลือจากอีกฝาย เม่ือเกิดปญหา
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แลว บุคคลจะพยายามตอสูและหาวิธีตางๆเพ่ือใหตนเองไดชัยชนะ หรือมีการแสดงออกท่ีตางกัน

ออกไป ซ่ึงความแตกตางนี้สามารถนําไปสูการเปนปรปกษตอกัน 

 3. ความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) หมายถึง การอยากเปลี่ยนแปลง

สภาวะแตไมสามารถเปลี่ยนได จึงกอใหเกิดความความไมพอใจ เบื่อหนายกับสภาวะท่ีเปนอยู ไมมีแรง

บันดาลใจในการทําอะไร และเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดเรื้อรังจากการทํางานกอใหเกิด

ความออนลาทางอารมณ ไรความสามารถ ไมมีแรงจูงใจในการทํางานและกระทบไปถึงประสิทธิภาพ

ในการทํางาน โดยมีการแสดงออกท่ีแตกตางกันไป เชน การมาทํางานสาย ไมกระตือรือรนในการ

ทํางาน ซ่ึงอาการเหลานี้จะเกิดข้ึนเพียงแคชวงหนึ่ง ซ่ึงความออนลาทางอารมณสวนนี้เก่ียวของกับ

ปจจัยดานบุคคลและดานงาน หากบุคคลไมสามารถปรับตัวเพ่ือเผชิญกับความเครียดได จะสงผลให

เกิดความออนลาทางอารมณ และหมดความอดทนในการทํางานอีกตอไป เม่ือเกิดอาการดังกลาว 

สงผลตอการดําเนินชีวิต หรือบางคนรายแรงถึงข้ันลาออกจากงานได 

 4. ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) หมายถึง วา เปนความรูสึกดานบวก 

หรือเรียกวาเปนความรูสึกดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีกําลังปฏิบัติอยู ซ่ึงเกิดจากการตอบสนองดาน

ผลตอบแทน เชน สวัสดิการ เงินเดือน โบนัส โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธอันดีกับหัวหนาและ

เพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางาน ความม่ันคง นโยบายองคกร สิ่งเหลานี้สงผลใหบุคคลเกิดความ

กระตือรือรนในการทํางาน แสดงทักษะและความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ี และมีความสุขใน

การทํางาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายองคกร 

 5. ความตั้งใจในการลาออก (Intention to Leave) หมายถึง ความคิดหรือความรูสึกของ

พนักงานท่ีไมตองการทํางานในองคกรนั้นๆ วางแผนในการลาออกแลวหรือเรียกไดวามีแนวโนมจะ

ลาออกดวยความสมัครใจ และแจงความจํานงดวยวิธีการตางๆ เพ่ือยายไปทํางานองคกรอ่ืนแทน ซ่ึงมี

ปจจัยตางๆ มากระตุนใหเกิดความไมพอใจในองคกร เชนกฎเกณฑและนโยบายขององคกร การจาย

คาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม ความสัมพันธกับผูบริหารหรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงพนักงานมีความคาดหวังวา

ตองไดรับสิ่งท่ีดีกวาหลังจากตัดสินใจลาออก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควาหาขอมูล อันประกอบดวยทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ โดยมีสมมติฐานประกอบดวย ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงใน

บทบาทหนาท่ี ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ ความขัดแยงใน

บทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอ

ความพึงพอใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออกจาก

งาน ซ่ึงแยกไดดังนี้ (ภาพประกอบ1) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

   

   ความไมชัดเจนในหนาท่ี

(Role Ambiguity) 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(Role Conflict) 

 

ความออนลาทางอารมณ

(Emotional Exhaustion) 

ความพึงพอใจในการทํางาน

(Job Satisfaction) 

ความต้ังใจในการลาออก

(Intention to Leave) 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจทฤษฎี 

หลักการและแนวคิดเพ่ือนํามาประยุกตใชในการวิจัย พรอมท้ังอธิบายตัวแปรตางๆ มีการกําหนด

สมมติฐานของงานวิจัย โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมดังตอไปนี้ 

  1.ขอมูลท่ัวไปของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

  2.แนวคิดเรื่องความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) 

  3.แนวคิดเรื่องความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict)   

  4.แนวคิดเรื่องความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 

  5.แนวคิดเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

  6.แนวคิดเรื่องความตั้งใจในการลาออกจากงาน (Intention to Leave) 

1.ขอมูลของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 1.1  ประวัติของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

  ประวัติศาสตรหนาแรกของธนาคารไทยพาณิชย ซ่ึงนับเปนสถาบันการเงินแหงแรกของชาว

สยามนั้น เริ่มตนข้ึนในนาม "บุคคลัภย" (Book Club) โดย พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนมหิศรราช

หฤทัย ซ่ึงขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของ

ประเทศไทย เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2499 จากขอมูลงบการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (งบ



12 
  

 

การเงินรวม) ท่ีนําสงธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงธนาคารไทยพาณิชยมีขนาดของสินทรัพยใหญเปน

อันดับท่ี 3 ของระบบธนาคารพาณิชย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งบริษัท แบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด ซ่ึง

นับเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของคนไทย จากนั้น กอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ 2482) ธนาคาร

ไดมีการเปลี่ยนชื่อจาก สยาม เปน ไทย (บริษัท แบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด) สงผลใหชื่อของ

องคกรตางๆท่ีมีคําวา สยาม ตองปรับเปน ไทย เพ่ือความสอดคลองและเหมาะสม  หลังจากนั้น วันท่ี 

27 มกราคม พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด เพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณและยุคสมัยในสมัยนั้น ซ่ึงมีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและกระทรวงการคลัง

เปนผูถือหุนใหญ ธนาคารไทยพาณิชยดําเนินกิจการรุดหนาไปดวยดี และเปนรากฐานใหกับระบบ

ธนาคารไทย จนมีธนาคารพาณิชยอ่ืนๆกอตั้งอีกมากมาย จนกระท่ังวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2536 

ธนาคารไทยพาณิชยไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปลี่ยนชื่อใหสอดคลอง

กับสถานภาพ โดยใชชื่อวา “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)” และใชชื่อภาษาอังกฤษวา “SIAM 

COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” ซ่ึงเปนชื่อท่ีใชอยูในปจจุบัน ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ยังคงดําเนินงานภายใตปณิธานอันแนวแนดวยคุณภาพควบคูไปกับคุณธรรม 

มีวิสัยทัศนอันกาวไกลและปรับตัวเพ่ือการอยูรอดตลอดเวลา เพ่ือเตรียมพรอมสูยุคเศรษฐกิจและ

นโยบายการกาวสูระดับมาตรฐานสากล ซ่ึงมีสํานักงานอยูท่ีถนนรัชดาภิเษก ใกลสี่แยกรัชโยธิน ซ่ึง

เปดตัวอยางทางการเม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2539 นับเปนเวลาเกือบศตวรรษท่ีผานมา ท่ีธนาคาร

ไทยพาณิชยแหงนี้ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตั้งบริษัท แบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด 

(ชรีภรณ ชนะสงคราม ,2555) 

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยท่ีใหบริการครบวงจร เชน การ

จัดการสินเชื่อรวม การรับประกันการจัดจําหนายตราสารทุน สินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศ 

สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย สินเชื่อเพ่ือเอสเอ็มอี การโอนเงิน บริการ Cash 

Management คํ้าประกัน บริการใหคําแนะนําทางธุรกิจ เปนตน ซ่ึงมิไดมุงเพียงการดําเนินธุรกิจใน

ฐานะธนาคารแหงแรกของประเทศไทยเทานั้น แตยังอุทิศตนเต็มความสามารถ เพ่ือสรางระบบท่ี

เจริญกาวหนาและความม่ันคงแกระบบการเงินการธนาคาร จากสถิติสรุปจํานวนรวมสาขาของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท้ังประเทศไทย มีจํานวนท้ังสิ้น 1,180 สาขา โดยแบงเปนใน
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จังหวัดกรุงเทพมหานคร 349 สาขา ภาคกลาง 400 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 145 สาขา 

ภาคเหนือ 124 สาขา และภาคใต 152 สาขา (ธนาคารแหงประเทศไทย. สรุปจํานวนรวมสาขาของ

ธนาคารพาณิชยท้ังระบบ , 2560) และมีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 27,055 คน ท่ัวประเทศ (ธนาคารไทย

พาณิชย , 2559) 

 ในปจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีการปรับโครงสรางพนักงานใหมเพ่ือความ

เหมาะสมในการปฏิบัติและบริการลูกคา รวมไปถึงสอดคลองกับเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมีนโยบาย

การปรับเปลี่ยนพนักงานและสถานท่ีปฏิบัติงานเพ่ือความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานอยางสูงสุด นอกจากนี้พนักงานยังมีโอกาสเรียนรูงานในสังกัดใหมๆ อีกท้ังมีการปรับเปลี่ยน

เรื่องคาตอบแทนและผลประโยชนของพนักงาน ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.แนวคิดเรื่องความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) 

 ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) หรือเรียกวา บทบาทท่ีคลุมเครือ จะเกิดข้ึน

ตอเม่ือบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบขาดความชัดเจน บุคคลไมทราบวัตถุประสงคและขอมูลของ

งานท่ีไดรับ หรือไดรับมอบหมายงานท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของตนเอง บุคคลไมไดรับการฝกอบรม

การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอจะปฏิบัติงานได รวมไปถึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจนท้ังภายในและภายนอก

องคกร ตลอดจนจากเพ่ือนรวมงานและหัวหนางาน สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดความหงุดหงิดงาย 

ความเครียด และไมตองการทํางานอีก มีงานวิจัยจํานวนมากมีผลสรุปไปในทางเดียวกันวา ความไม

ชัดเจนในบทบาทหนาท่ีมักมีความสัมพันธกับอาการทางจิต มีผลมาจากความเครียดในระดับสูง 

(O’Driscoll and Beehr, 1994; Schaubroeck, Cotton and Jennings, 1989 อางถึงใน Cooper 

el at., 2001: 38) 

 คําวาบทบาท มีรากศัพทมาจากบทบาทการแสดงละคร หลังจากนั้นไดถูกนํามาใชทาง

พฤติกรรมศาสตร ซ่ึงมีการพัฒนาในป ค.ศ.1930 นักสังคมศาสตรและนักจิตวิทยาไดแบงแนวคิดของ

บทบาทออกเปน 3 ประเภท คือ 1.กลุมละครจิตบําบัด (Dramaturgical Perspective) 2.กลุม

สัญลักษณปฏิสัมพันธ (Symbolic Interaction) และ3.กลุมโครงสราง (Structure Approach) ซ่ึง

กลุมโครงสรางนั้นเปนตัววิเคราะหมโนมติของบทบาท และนํามาสรางความสัมพันธกับโครงสรางทาง
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สังคม ซ่ึงคําวา มโนมติ มีความหมายวา ตําแหนง หรือ สถานภาพทางสังคม เปนสิ่งท่ีกําหนดบทบาท

ของบุคคล (รุจา ภูไพบูลย, 2541 : 58) นอกจากนี้ บทบาทยังประกอบไปดวย ทัศนคติ คุณคา และ

พฤติกรรมของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันตาม เพศ อายุ อาชีพ หรือ ตําแหนง บทบาทจะเปลี่ยนไปตาม

ตําแหนงท่ีเปลี่ยนไป (Hardy & Conway, 1988) ถาหากบทบาทท่ีสังคมคาดหวังไมมีขอมูลมากพอ

หรือไมมีความชัดเจนสําหรับผูแสดงบทบาทนั้นๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูแสดงบทบาทนั้นๆมารับบทบาท

ใหม ซ่ึงยังไมทราบถึงความคาดหวังท่ีมีตอบทบาทนั้น หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงสงผลใหบทบาทท่ีคาดหวังนั้นเปลี่ยนไป แตก็ยังไมชัดเจนมากพอท่ีจะปฏิบัติได หรือผูท่ี

ไดรับบทบาทนั้นๆกําลังอยูในชวงเปลี่ยนบทบาท จากบทบาทหนึ่งไปสูอีกบทบาทหนึ่ง ซ่ึงไมมีขอบเขต

ของบทบาทอยางชัดเจน ซ่ึงสิ่งเหลานี้กอใหเกิดความคลุมเครือในบทบาทข้ึน (รุจา ภูไพบูลย, 2541 : 

74) 

ความหมายของความไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ี 

 Kahn และคณะ (1964) ,Brown และ Moberg (1980) ,Aaltomen และ คณะ (2000) 

และCooper และคณะ (1978) ไดกลาวถึงความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) ไววา เปน

บทบาทท่ีคลุมเครือ การท่ีบุคคลไมมีขอมูลท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานและบทบาทของตนเอง ไมมีการ

ใหคําสั่งท่ีชัดเจนในดานวัตถุประสงคของงานจากฝายบริหาร รวมไปถึงไมทราบความคาดหวังจาก

เพ่ือนรวมงาน ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากระบบการสื่อสารท่ีไมชัดเจน หรือระบบการรับรูของผูรับสารไม

เพียงพอกอใหเกิดความสับสนในหนาท่ี อีกท้ังไมไดมีการฝกอบรมในการปฏิบัติงาน สงผลใหการ

ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ เกิดปญหาการเก่ียงงาน ทํางานซํ้าซอนกัน ไมสามารถวางแผนการ

ทํางานได และไมกลาตัดสินใจเม่ืองานมีปญหา ซ่ึงยอนกลับมามีผลตอแผนท่ีวางไว ผูปฏิบัติงานเกิด

ความหงุดหงิด และเกิดความเครียดจนเปนโรคซึมเศราได ไมพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู 

 จากการสรุปความหมายดังกลาว สรุปไดวา ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) 

หมายถึง การทํางานในหนาท่ีท่ีมีจุดหมายและทิศทางไมมีความชัดเจน มีบทบาทท่ีคลุมเครือและ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บุคคลไดรับมอบหมายงานท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของตนเอง สงผลใหการ

ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถวางแผนการทํางานได และไมกลาตัดสินใจเม่ืองานมีปญหา 

บุคคลขาดการเขาใจในหนาท่ีอยางแทจริง รวมไปถึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจนท้ังภายในและภายนอก



15 
  

 

องคกร ซ่ึงยอนกลับมามีผลตอแผนท่ีวางไว ผูปฏิบัติงานเกิดความหงุดหงิด และเกิดความเครียดจน

เปนโรคซึมเศราได ไมพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู 

 จากแนวคิดของ ไรเนอร (Rheiner, 1982 อางถึงใน กษวรรณ ราชศักดิ์, 2540, หนา 10) 

เก่ียวกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ ท่ีทําใหบุคคลแสดงบทบาทออกมา แบงเปน 1.ความคาดหวังใน

บทบาท 2.การเกิดแนวคิดเก่ียวกับบทบาท และ 3.พฤติกรรมบทบาท ดังนี้ 

 1.ความคาดหวังในบทบาท (Role expectations)  

ความคาดหวังในบทบาทเปนการแสดงออกเก่ียวกับความคาดหวังลวงหนาตอบุคคลท่ีเปน

เปาหมาย ซ่ึงบุคคลในชุดของบทบาท หมายถึง สมาชิกทุกคนในองคกรท่ีมีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงเก่ียวของ

กับบุคคลท่ีเปนเปาหมาย สวนบุคคลท่ีเปนเปาหมาย หมายถึง บุคคลท่ีดํารงบทบาทตําแหนงของเขา

และจะตองถูกคาดหวังจากบุคคลท่ีอยูในชุดของบทบาท เราเรียกความคาดหวังในบทบาทของบุคคล

ในชุดของบทบาทวา บทบาทผูสง จะสงความคาดหวังไปยังบุคคลท่ีเปนเปาหมาย ลักษณะของความ

คาดหวังแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

  1.1 ความคาดหวังท่ีแสดงออกอยางเปดเผยและชัดเจน (Over expectations) 

บุคคลเริ่มตนใชสัญลักษณ (Symbols) แทนความคาดหวัง หลังจากนั้นแสดงออกทางการกระทําตางๆ 

ซ่ึงความคาดหวังท่ีแสดงออกในแบบท่ัวๆไป เรียกวา พฤติกรรม 

  1.2 ความคาดหวังแบบซอนเรน (Covert Expectations) เกิดจากประสบการณ

ของบางบุคคลท่ีเชื่อวาในบางชวงเวลาท่ีเกิดความหวังนั้น จะมีการแสดงออกมาไมท้ังหมด ตัวอยาง

สมมติฐานความคาดหวังแบบซอนเรน เชนเม่ือบุคคลเกิดความคาดหวังแบบซอนเรน จะเก็บไวภายใน

ใจไมเปลี่ยนไป หรืออาจจะหาทางเลือกความหวังนั้นใหม โดยไมแสดงออกใหใครทราบ 

  1.3 ความคาดหวังท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษร (Written Expectations) เปนการ

สื่อสารแบบผานตัวกลางท่ีมีการบันทึกความหวัง ซ่ึงเขียนออกมาเปนคําสั่ง เชน กฎระเบียบ กฎหมาย 

อาจมีลักษณะคลายการเขียนบท (Inscriptions) 
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 2. การเกิดแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท (Role Conception) 

 ความสัมพันธระหวางการสงขอมูลในชุดของบทบาทตอบุคคลท่ีเปนเปาหมาย ซ่ึงบุคคลท่ี

เปนเปาหมาย จําเปนตองรับรูขอมูล ขาวสารท่ีชัดเจนและถูกตองเก่ียวกับบทบาทท่ีจะถูกคาดหวัง สิ่ง

แรกคือ บุคคลตองทราบเก่ียวกับความคาดหวังในชุดของบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบคืออะไร 

มีสิทธิหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอะไรบาง ตอมาบุคคลจําเปนตองทราบวามีกิจกรรมอะไรท่ีเปนความ

รับผิดชอบตอบทบาทท่ีไดรับ และสุดทายตองยอมรับวาการรับรูและการแกปญหาจําเปนตองมีการ

พัฒนาตลอดไป โดยมีสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเปนสิ่งหลอหลอม ยกเวนแตประสบการณของแตละ

บุคคล ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชในสถานการณใหมๆได 

 3.พฤติกรรมบทบาท (Role behavior) หรือ การปฏิบัติตามบทบาท (Role 

Performance)  

พฤติกรรมบทบาทคือการแสดงบทบาทของผูครองตําแหนง ท่ีสงตอความคาดหวังตอการ

ครองตําแหนงนั้นๆ ซ่ึงอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับความคาดหวังจากสังคมภายนอกหรือตอ

ตนเองก็ได 

 ปญหาจากความคลุมเครือทางบทบาทมีมากมาย แตปญหาจะเล็กหรือใหญนั้น ข้ึนอยูกับ

ปริมาณความคลุมเครือท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความคลุมเครือในบทบาทเกิดไดหลายสาเหตุ เชน ความไม

แนนอนในวิธีท่ีแสดงออกทางบทบาท หรือการขาดความชัดเจนตอบทบาทท่ีคาดหวัง ตัวอยางเชน 

ถึงแมวาสาธารณสุขมีนโยบายพรอมใหรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติของผูถือบัตร และ

ผูปวยมีบัตรทอง แตในกรณีท่ีผูปวยลืมบัตร หรือทําบัตรหาย แลวไมมีหลักฐานในการนํามาใชรักษาจน

ทําใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจในการรักษา หากใหผูปวยชําระคารักษาพยาบาล ผูปวยอาจไม

พอใจ มีการเรียกรองเกิดข้ึน ทําใหบุคลากรเกิดความไมม่ันใจ ไมแนใจวาตนเองมีอํานาจในการ

ตัดสินใจหรือไม ซ่ึงจากทฤษฎีบทบาท เชื่อวา หากบุคคลปฏิบัติงานโดยไมทราบวาหนาท่ีและความ

รับผิดชอบคืออะไร มีอํานาจในการตัดสินใจหรือไม สิ่งท่ีคาดหวังไววาจะทําใหสําเร็จคืออะไร สิ่ง

เหลานี้จะกอใหเกิดความไมม่ันใจ และทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพจากความไมชัดเจนใน

หนาท่ี (Rizzo et al., 1970) 
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 การพรรณนาลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูนั้น อาจเปนสาเหตุของความคลุมเครือในบทบาท ซ่ึงไม

สอดคลองกับงานท่ีทําอยูบอยครั้ง เม่ือเกิดความไมชัดเจนกับลักษณะงานท่ีพรรณนา เปนผลใหผูท่ี

ไดรับตําแหนงงานใหมรูสึกสับสนกับการปฏิบัติงานตามตําแหนงท่ีแทจริงและขาดความเขาใจในงาน 

รวมถึงอํานาจท่ีสามารถตัดสินใจได สงผลใหผูไดรับตําแหนงงานนั้นๆ รูสึกไม ม่ันคงและเกิด

ความเครียด อาจเกิดความขัดแยงกับหัวหนางานได (Hardy & Conway, 1988) ซ่ึงจากทฤษฎี

บทบาทกลาววา หากบุคคลมีขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใหเปนประโยชนตอตําแหนงท่ีไดรับไมเพียงพอ 

ความไมชัดเจนในหนาท่ีจะเกิดข้ึน (Kahn et al., 1964, cited in Bauer, 2002) และเม่ือความ

คลุมเครือมากข้ึน ก็สงผลตอคุณภาพในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันองคกร

นอยลง สงผลใหเกิดพฤติกรรมถดถอย (Rizzo et al., 1970) คาหนและคณะ ศึกษาความคลุมเครือ

ในบทบาทของพนักงานลูกจางในสหรัฐอเมริกา พบวารอยละ 35 ใหขอมูลวา เกิดความไมพอใจ 

เนื่องจากขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตละคน รายละเอียดไมมีความชัดเจน จาก

ผลสัมภาษณพนักงานกลุมนี้ พบวาความไมชัดเจนในหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธกับความวิตกกังวล 

ความกลัว ความไมเปนมิตร และกอใหเกิดความเครียด แตมีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจใน

การทํางาน ประสิทธิภาพในการทํางาน (Kahn et al., 1964) 

 คาหนและ คณะ(Kahn et al., 1964) ศึกษาเก่ียวกับความคลุมเครือในหนาท่ีวา เกิดข้ึนได

จากหลากหลายแหลง ไดแก 

 1.องคกรมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีการจัดระบบใหมๆในองคกรอยูบอยๆ 

 2.สมาชิกในองคกรขาดความเขาใจเก่ียวกับขนาดและความทันสมัยขององคกรท่ีมีมากเกิน

ความเขาใจ 

 3.สมาชิกในองคกรขาดความเขาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในองคกรท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง

นําไปสูการเรียกรองความตองการใหมๆของสมาชิกในองคกร 

 4.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม

ดวย 
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 5.เกิดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรบอยเกินไป จะสงผลตอการไววางใจและพ่ึงพาอาศัยกัน

ภายในองคกร 

 6.มีการจํากัดชองทางการติดตอสื่อสารในการบริหารงาน สงผลใหสมาชิกในองคกรแตละ

ระดับไดรับขอมูลขาวสารไมเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 วิธีลดความคลุมเครือในบทบาทหนาท่ีท่ีดีท่ีสุดคือ การเขียนพรรณนาลักษณะงานท่ีบุคคล

คาดหวังอยางชัดเจน อีกวิธีหนึ่งคือ จัดตั้งกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ โดยใหพวกเขาเขียน

ความคาดหวังตอการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นนํามาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผูบริหาร

สําหรับการปรับปรุงแกไข หรือ เปลี่ยนแปลงเปาหมาย วัตถุประสงคของความคาดหวังนั้นๆ เพ่ือเปน

สวนหนึ่งในการปฏิบัติตามหนาท่ีอยางเหมาะสม (Creasia, 1991) 

 4. มิติของความคลุมเครือในบทบาทหนาท่ี 

 บีเดียน และอารมินาคิส (Bedeian & Armenakis,1981 cited in Bauer,2002) ศึกษามิติ

ของความคลุมเครือในบทบาทหนาท่ีภายใตแนวคิดของคาหน และคณะ (Kahn et al., 1964) และริซ

โซ และคณะ (Rizzo et al., 1970) โดยซอเยอร และซาย, เวอรเบค และรอดซ (Sawyer,1992 ; 

Singh, Verbeke, & Rhoads, 1996 cited in Bauer,2002) ไดทําการศึกษาตอจากนักวิชาการ

เหลานั้น และสิ่งท่ีพวกเขาคนพบคือ มิติความคลุมเครือในบทบาท ประกอบดวย 

 2.5.1 ความคลุมเครือในบทบาทท่ีคาดหวัง (Responsibility Ambiguity / Goal / 

Expectation) มีความหมายวา ความไมชัดเจนในสิ่งท่ีตองปฏิบัติและสิ่งท่ีถูกคาดหวัง 

 2.5.2 ความคลุมเครือในการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาท่ี (Behavior Ambiguity) คือ

การแสดงพฤติกรรมและบทบาทตามสถานการณตางๆไมชัดเจนท่ีสงผลตอผลลัพธตามตองการ 

 2.5.3 ความคลุมเครือในกระบวนการทํางาน (Process Ambiguity) หมายถึง วิธีการ

ดําเนินงานมีความไมชัดเจน สงผลใหไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 2.5.4 ความคลุมเครือในการจัดลําดับความสําคัญของงาน (Priority Ambiguity) สิ่งท่ีตองทํา

ตามลําดับความสําคัญไมมีความชัดเจน 
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 การศึกษาความคลุมเครือในบทบาทหนาท่ีสวนมากแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของความ

คลุมเครือกับผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเกิดเปนความเสียหาย คําถามท่ีถามกันสวนใหญคือ อะไรคือสิ่งท่ีทํา

ตอไปเม่ือตองเผชิญกับความไมชัดเจนในหนาท่ีและมีการแกปญหาในการสื่อสารกันอยางไร แตกลับไม

เคยถามถึงมีการเผชิญกับความคลุมเครือในบทบาทหนาท่ีอยางไร หรือถามถึงมิติของบทบาทหนาท่ี

ตามตําแหนงเลย (Bauer, 2002) 

 เครื่องมือท่ีใชวัดความไมชัดเจนในหนาท่ี ถูกคิดคนโดยริซโซ และคณะ (Rizzo et al., 1970) 

ซ่ึงเปนท่ีแพรหลายในนักวิจัยท่ีศึกษาดานนี้ แบบทดสอบประกอบดวยคําถามเก่ียวกับความไมชัดเจน

ในบทบาท 15 ขอ และความขัดแยงในบทบาทอีก 15 ขอ ซ่ึงตอมาแบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาโดย     

ซอเยอร และซาย, เวอรเบค และรอดซ (Sawyer,1992;Singh, Verbeke, & Rhoads, 1996 cited 

in Bauer,2002) 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) 

 ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) หรือบทบาทท่ีคลุมเครือ เกิดข้ึนตอเม่ือบทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบขาดความชัดเจน บุคคลไมทราบวัตถุประสงคและขอมูลของงานท่ีไดรับ 

และไมไดรับการฝกอบรมการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอจะปฏิบัติงานได รวมไปถึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจนท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรตลอดจนจากเพ่ือนรวมงานและหัวหนางาน ดังนั้นการรับพนักงานธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรมีการแจงขอบเขตของงานอยางชัดเจนวาพนักงานแตละสวน

รับผิดชอบงานสวนไหนบางไวในแหลงประกาศจัดหางาน หากมีการนัดสัมภาษณงาน ฝายบุคคลและ

หัวหนาฝายจําเปนตองแจงงานท่ีตองรับผิดชอบอยางละเอียด มีขอบเขตอํานาจการตัดสินใจอะไรบาง 

หากเกิดปญหา พนักงานจะทราบทันทีวาควรทําอยางไร ตัดสินใจไดไหม หรือควรเรียกใครมาตัดสินใจ

แทน สิ่งเหลานี้ควรมีการบอกกลาวพนักงานตั้งแตวันสัมภาษณงานอยางชัดเจน เปนการเปดโอกาสให

พนักงานถามถึงงานท่ีเขากําลังตัดสินใจมาทํา เพ่ือใหพนักงานไดนํากลับไปคิด พินิจ ไตรตรองดวย

ตนเอง วาเหมาะสมกับงานแบบนี้หรือไม เนื่องจากหากคนหาขอมูลจากภายนอก เชน เพ่ือน คนรูจัก 

หรือหาขอมูลตําแหนงนี้จากอินเทอรเน็ตจะไมครบถวนและสมบูรณเทาการบอกกลาวจากฝายบุคคล

และหัวหนางานฝายนั้นๆขององคกร หัวหนางานก็จําเปนตองซ่ือสัตยและมอบหมายงานตามท่ีเคย



20 
  

 

บอกพนักงานเอาไวตั้งแตแรกดวยเชนกัน หากแตละองคกรทําแบบนี้ ปญหาความไมชัดเจนในหนาท่ี 

(Role Ambiguity) ก็จะไมเกิดข้ึน  

 สรุปความหมายโดยผูวิจัย ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) หมายถึง การทํางาน

ในหนาท่ีท่ีมีจุดหมายและทิศทางไมมีความชัดเจน  มีบทบาทท่ีคลุมเครือและเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา บุคคลไดรับมอบหมายงานท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของตนเอง สงผลใหการปฏิบัติงานไมมี

ประสิทธิภาพ ไมสามารถวางแผนการทํางานได และไมกลาตัดสินใจเม่ืองานมีปญหา บุคคลขาดการ

เขาใจในหนาท่ีอยางแทจริง รวมไปถึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจนท้ังภายในและภายนอกองคกร ซ่ึง

ยอนกลับมามีผลตอแผนท่ีวางไว ผูปฏิบัติงานเกิดความหงุดหงิด และเกิดความเครียดจนเปนโรค

ซึมเศราได ไมพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยู 

3.แนวคิดเรื่องความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) 

ความหมายของความขัดแยงและบทบาท 

 นักวิชาการหลายทาน นิยามความหมายของความขัดแยง (Conflict) ไวไปในทิศทางเดียวกัน 

มีความหมายมากมาย ดังนี้ 

 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2534 : 11), Nahavandi and Malekzadeh (1999) , Folger et 

al. (2001) ,วิเชียร วิทยอุดม (2547) ,ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550)   ใหคํานิยามคําวาความขัดแยงไววา 

เปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล หรือเปนสถานการณท่ีมีการ

สกัดก้ันของฝายหนึ่งกับอีกฝายหนึ่ง กอใหเกิดการไมเห็นพองตองกันในประเด็นสําคัญและไมยอมรับ

ความคิดเห็นกันและกัน สงผลใหเกิดความแตกตางและแบงแยกออกเปน 2 ฝายหรือมากกวานั้น แต

ละฝายมีความเชื่อวาเปาหมาย จุดประสงค และพฤติกรรมท่ีไปดวยกันไมได แตตองมาติดตอกันและ

อยูสังคมเดียวกัน และมองวาถูกขัดขวางจากอีกฝายใหไมไดสิ่งท่ีตองการ หรือ ทําใหตนไมไดสิ่งท่ี

ตองการ ซ่ึงท้ังสองฝายนั้น มีลักษณะความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ซ่ึงกลาวไดวา ฝายหนึ่งฝายใด 

ไมสามารถไดสิ่งท่ีตนเองตองการ เพราะขาดการยินยอมและชวยเหลือจากอีกฝายในการบรรลุ

เปาหมาย ซ่ึงความแตกตางนี้เปนสิ่งท่ีไปดวยกันไมไดและสามารถนําไปสูการเปนปรปกษตอกัน 
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 เอ้ือจิตต ภูเงิน (2553) นิยามคําวา บทบาท (Role) วาเปนความคาดหวังวาบุคคลท่ีไดรับ

ตําแหนงนั้นๆ ควรมีความประพฤติและการปฏิบัติตนอยางไร ซ่ึงความคาดหวังดังกลาวอาจมาจากผูท่ี

เปนเจาของตําแหนงหรือจากผูอ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติตนของบุคคลท่ี

ไดรับตําแหนงเปนไปตามความคาดหวังดังกลาว ซ่ึงกลาวไดวา บทบาทเปน พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ

ตนไปตามตําแหนงและสถานะซ่ึงเปนไปตามความคาดหวังของผูอ่ืน และความคาดหวังของตนเอง 

 ดังนั้นความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี หมายถึง การท่ีบุคคลปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีแลว แต

ไมสอดคลองกับความคาดหวังของผูอ่ืนหรือขัดกับความรูสึกของตนเอง ห รื อ ก า ร ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม ท่ี

คาดหวังของบุคคลซ่ึงมีตอผูอ่ืน (ประสิน ปูนอน ,2541) 

  ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) หมายถึง ปรากฏการณท่ี

ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซ่ึงเกิดในสถานการณท่ีมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน และบทบาทเหลานั้น

ไมสอดคลองกัน สงผลใหบุคคลเกิดความเครียดและสับสนกับบทบาทท่ีกําลังเปนอยูกับบทบาทท่ีถูก

คาดหวัง กอใหเกิดการไมเห็นพองตองกันในประเด็นสําคัญ เกิดความแตกตางและแบงแยก แตละฝาย

มีความเชื่อวาเปาหมาย จุดประสงค และพฤติกรรมไปดวยกันไมได ไมยอมรับความคิดเห็นกันและกัน 

แตตองมาติดตอกันและอยูสังคมเดียวกัน สงผลใหขาดการยินยอมและชวยเหลือจากอีกฝาย เม่ือเกิด

ปญหาแลว บุคคลจะพยายามตอสูและหาวิธีตางๆเพ่ือใหตนเองไดชัยชนะ หรือมีการแสดงออกท่ี

ตางกันออกไป ซ่ึงความแตกตางนี้สามารถนําไปสูการเปนปรปกษตอกัน 

 1. แนวคิดพ้ืนฐานและฐานคติเกี่ยวกับความขัดแยง 

 นักวิชาการดานความขัดแยงกลาววา ความขัดแยงเปนความเปนปรากฏการณธรรมชาติและ

เกิดไดปกติในสังคม ซ่ึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ควรใชเหตุผลในการแกปญหาความขัดแยง ซ่ึงชัยเสฏฐ 

พรหมศรี (2550) แบงความขัดแยงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 1. แนวประเพณีนิยม (Traditional View) เชื่อวาความขัดแยง (Conflict) เปนสิ่งไมดี 

แนวคิดนี้นิยมใชกันตอน ค.ศ.1930-1948 ซ่ึงกลาวถึงความขัดแยงในทางลบ ความรุนแรง และไมเปน

ประโยชนตอใคร เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงและกําจัด หากใครกอความขัดแยงจะถูกมองวาเปนตัวปญหา 

ซ่ึงเปนการกลาวตามประเพณีนิยมนี้  
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 2. แนวพฤติกรรม (Behavioral View) แนวคิดนี้กลาววา ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมได และความขัดแยงไมจําเปนตองเปนสิ่งชั่วรายเสมอไป อาจสามารถแปร

สภาพใหเปนสิ่งดีได แนวคิดนี้นิยมใชตอน ค.ศ.1949-1975 ซ่ึงบุคลากรควรเขาใจวาความขัดแยงเปน

เรื่องปกติ ควรยอมรับ และทําความเขาใจ หรือเรียกวา เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส หากเกิดข้ึน ควร

ลดระดับใหอยูในระดับท่ีควบคุมได 

 3. แนวคิดปฏิสัมพันธ (Interaction View) เปนแนวคิดปจจุบัน  ซ่ึงคิดวาความขัดแยงเปนสิ่ง

กระตุนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไมหยุดอยูกับท่ี มีความกระตือรือรน ความขัดแยงไมใชสิ่งท่ีดี

หรือเลวท้ังหมด เนื่องจากข้ึนอยูกับแบบของความขัดแยง ซ่ึงบุคคลควรแยกความขัดแยงท่ีเปน

ประโยชนกับความขัดแยงท่ีไมเปนประโยชนใหออก 

 บุญม่ัน ธนาศุภวัฒน (2537) กลาววาแนวคิดเรื่องความขัดแยงมีความซับซอนเหมือนแนวคิด

อ่ืนๆ ดังนั้นจึงไมมีขอตกลงท่ีเปนสากลใดๆ ท่ีกลาววาความขัดแยงเปนอยางไร แตมีการประเมิน

คุณคาของความขัดแยงในลักษณะท่ีดีและไมดี เปนท่ีตองการและไมตองการ จึงนําไปสูสภาพ 2 สภาพ 

คือความขัดแยงเปนสิ่งท่ีขจัดออกไป เพราะเปนสิ่งไมดี และความขัดแยงควรมีอยูและกระตุนใหอยูใน

ขอบเขต 

 พรนพ พุกกะพันธุ (2542) นําแนวคิดของ Stephen P. Robbins มาจําแนกประเภทของ

ความขัดแยง เปน 1) แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) หลักการนี้มองวาความขัดแยงเปนสิ่งไม

ดี มีผลกระทบในดานลบอยูเสมอ เปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง ผูบริหารทําหนาท่ีในกําจัดความขัดแยง 

วิธีการแกไขความขัดแยงคือ การออกกฎระเบียบท่ีเขมงวด เพ่ือใหความขัดแยงออกไป แตท่ีจริงแลว 

ความขัดแยงยังคงอยู ในทางกลับกันอีกแนวคิดคือ 2) แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations 

View) แนวคิดนี้กลาววา ความขัดแยงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและไมมีบุคคลใดหลีกเลี่ยงได 

สนับสนุนใหยอมรับความขัดแยง ความขัดแยงไมสามารถจํากัดไดและสามารถเปนประโยชนไดบาง

เวลา แนวคิดดังกลาวถูกใชในป พ.ศ.2483-2513 และสุดทาย 3) แนวคิดสมัยใหม Contemporary 

View) แนวคิดนี้สนับสนุนทฤษฏีฐานราก หากไมยอมรับปญหาท่ีเกิดข้ึน การใหความรวมมือจะ

กลายเปนความเฉ่ือยชา ไมมีใครสนใจ และไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น แนวคิดนี้



23 
  

 

สนับสนุนใหผูบริหารรักษาระดับความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีต่ําท่ีสุด พอท่ีจะทําใหองคกรเติบโต

ตอไปได 

 สรุปแนวคิดพ้ืนฐานของความขัดแยง แบงเปน 3 ประเภท คือ 1) แนวทางท่ีบอกวาตองขจัด

ความขัดแยงออก เพราะเปนสิ่งท่ีไมมีประโยชน 2) แนวทางท่ีมีความเชื่อวา ตองยอมรับและอยู

รวมกับความขัดแยง เนื่องจากความขัดแยงบางประเภทมีประโยชน และ3) แนวทางท่ีบอกวาการ

บริหารความขัดแยง กอใหเกิดความขัดแยงและการบริหารท่ีไปในทางท่ีดี 

 จากฐานคติความขัดแยงดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา ในความคิดแบบเกา หรือแบบดั้งเดิม  

ความขัดแยงจัดเปนความรูสึกท่ีไมดี กอใหเกิดความคับของใจ ไมพึงปรารถนาใหเกิดข้ึน  แตสิ่งเหลานี้

ก็เปนธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมได ในมุมกลับกันกับแนวคิดสมัยใหม หากองคกรปราศจากความขัดแยง 

องคกรนั้นๆจะไมมีความเจริญกาวหนา เนื่องจากความขัดแยงเปนสิ่งท่ีกระตุนใหบุคลากรมีความ

กระตือรอืรนในการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพขององคกร ซ่ึงสงผลใหองคกรมีการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

 2. ประเภทและสาเหตุของความขัดแยง 

 นักวิชาการแบงประเภทและสาเหตุของความขัดแยงแตกตางกันออกไป ซ่ึงยึดเกณฑท่ี

ทําการศึกษาเปนหลัก เชน การใชระดับของโครงสรางในการแบงประเภท บุคคล และเปาหมาย 

ลักษณะการเกิดความขัดแยง 

 สุพานี สฤษฏวานิช (2549) ศึกษาประเภทความขัดแยงโดยอางอิง Don Hellrigel and 

John W. Slocum (1970) และ Kurt Lewin (1935) ซ่ึงวิเคราะหไปในทางเดียวกับ พงษพันธ พงษ

โสภา (2542) วาเปนความขัดแยงของบุคคล หรือ กลุม ซ่ึงเกิดความขัดแยงไดในบุคคลระดับเดียวกัน

และตางระดับ ซ่ึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน แบงออกเปน 6 ระดับ เรียงลําดับจากความขัดแยงระหวาง

บุคคลถึงระดับองคการ ดังนี้ 

 1. ความขัดแยงภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict) คือ ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายใน

ตัวบุคคล เนื่องจากไมแนใจในการกระทําของตนเองวามีความสามารถเพียงพอหรือไม เกิดความ

สับสนในตนเอง และไมสามารถตัดสินใจ สงผลใหไมบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงความขัดแยงชนิดนี้มัก
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เกิดข้ึนตอนท่ีบุคคลจําเปนตองมีการตัดสินใจท่ีจะเลือกกระทําหรือไมทํา ซ่ึงสงผลท่ีแตกตางกัน เปน

ความขัดแยงเกิดข้ึนจากความตองการภายในตัวบุคคลแยงกันเอง หรือเกิดจากความตองการภายนอก

ขัดแยงกัน หรือเกิดจากความตองการภายในและความตองการภายนอกขัดแยงกัน แบงออกเปน 3 

ประเภท 

  1.1 Approach – Approach Conflict เปนความขัดแยงท่ีเกิดจากบุคคล

จําเปนตองมีการตัดสินใจเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานั้น และทุกตัวเลือกสงผลทางบวก 

เชน การตัดสินใจเลือกงานหนึ่ง ใน 3 งาน ซ่ึงท้ังสามงานลวนนาสนใจและใหผลประโยชนพอๆกัน 

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวารักพ่ีเสียดายนอง 

  1.2 Avoidance – Avoidance Conflict เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากบุคคล

ตองตัดสินใจทําท้ังสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกวานั้นซ่ึงทางเลือกเหลานั้นลวนสงผลไปในทางท่ีไมนาพอใจ 

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาหนีเสือปะจระเข 

  1.3  Approach – Avoidance Conflict เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากบุคคล

ตองตัดสินใจทําท้ังสิ่งท่ีเปนผลทางบวกและทางลบ เชน บุคคลไดรับการเลื่อนข้ันใหมีตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

แตจําเปนตองยายไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่ง สงผลใหหางไกลกับครอบครัว หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาได

อยางเสียอยาง 

 2. ความขัดแยงระหวางบุคคล (Interpersonal Conflict) เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวาง

บุคคลไมเห็นดวยเก่ียวกับการกระทํา ความคิด ซ่ึงสวนใหญมีผลมาจากการแตกตางดานครอบครัว 

การศึกษา หรือสถานภาพ ซ่ึงความขัดแยงชนิดนี้ สงผลใหบุคคลใหติดตอกันอยางไมมีประสิทธิภาพ 

 3. ความขัดแยงภายในกลุม (Intragroup Conflict) หมายถึงความแตกตางของบุคคลดาน

ตางๆ เชน ภูมิหลัง ความคิด คานิยม ความคิดเห็น ตลอดจนบุคลิกภาพ ซ่ึงเม่ือบุคคลเหลานี้มาพบปะ

กัน หรือมีปฏิสัมพันธกัน อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงข้ึน เม่ือสมาชิกสรุปผลตางกัน แตใชขอมูล

เดียวกัน ทําใหเกิดความขัดแยง เรียกวา Substantive Conflict ซ่ึงผลความขัดแยงนี้ ชวยใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดท่ีดีและกอใหเกิดการตัดสินใจท่ีดี แตการตอบสนองตอสถานการณนั้นๆเรียกวา

Affective Conflict ซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพสวนตัวท่ีไมเขากัน 
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 4. ความขัดแยงระหวางกลุม (Intergroup Conflict) คือ สถานการณแตละกลุมมีความ

ตองการ ทัศนคติ ตลอดจนวัฒนธรรมแตกตางกัน เชน ความขัดแยงของแผนกบัญชีและแผนกเอกสาร 

มีการประนีประนอมกัน แตหากหาขอตกลงกันไมได จะนําไปสูการแขงขัน มีผลชนะหรือแพ 

 5. ความขัดแยงในองคกร (Intraoganizational Conflict) แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) Vertical Conflict เปนความขัดแยงระหวางหัวหนางานกับลูกนอง ซ่ึงเปนความขัดแยงดานการ

ทํางานใหดีท่ีสุด ทําใหงานสําเร็จ 2) Horizontal Conflict เปนความขัดแยงระดับแผนกเดียวกันหรือ

ผูบริหารในระดับเดียวกัน เชน การแยงชิงทรัพยากร 3) Line – Staff Conflict เปนความขัดแยงท่ี

เกิดข้ึนในลักษณะสายงาน เชน ผูปฏิบัติงานในสายงานกับทีมงาน และ4) Role Conflict เปนความ

ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับบทบาทท่ีคลุมเครือ บทบาทไมชัดเจนหรือไมมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี 

กอใหเกิดความไมเขาใจ 

 6. ความขัดแยงระหวางองคการ (Interoganizational Conflict) เปนความขัดแยงระหวาง

องคการท่ีจําเปนตองใชลูกคากลุมเดียวกันหรือใชทรัพยากรเดียวกัน จําเปนตองมีการแขงขัน หากมี

การขัดแยงสูง จะสงผลใหเกิดการพยายามครอบครองแหลงทรัพยากรนั้นๆมีการแกไขปญหา รักษา

สมดลุสวนแบงทางการตลาด หรือติดตอกับองคกรคูแขง และเจรจาเพ่ือแกไขความขัดแยง 

 ประสิน ปูนอน (2541) แบงประเภทของความขัดแยงดานบทบาทเปน 2 ประเภท ไดแก 

 1. ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในบทบาท (Intra-role Conflict) เปนความขัดแยงบทบาทท่ี

เกิดจากความคาดหวังในบทบาทเดียวกัน แตมีความขัดแยงกัน ตัวอยางเชน ความคาดหวังของ

เจาของโรงเรียนท่ีมีตอครู กับความคาดหวังของครูท่ีมีตอนักเรียน และ/หรือกับความคาดหวังของครู

แตกตางและขัดแยงกัน กรณีนี้ ครูมีความขัดแยงในการกระทําและการปฏิบัติในบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง 

 2. ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางบทบาทตางๆของบุคคล (Inter-role Conflict) เกิดข้ึนเม่ือ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีบทบาทหนาท่ีตั้งแต 2 บทบาทข้ึนไปในเวลาเดียวกัน และความคาดหวังของ

บทบาทหนึ่งขัดกับความคาดหวังอีกบทบาทหนึ่ง (ประสิน ปูนอน ,2541) แตในขณะเดียวกัน 

(Moorhead & Griffin, 2001, p.214 อางถึงใน สุพัตรา จิตตเสถียร, 2550, หนา 21) แบงประเภท

ของความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีไววามีท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก 
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  2.1 ความขัดแยงภายในตัวผูสงขาวหรือผูท่ีออกคําสั่ง (Intra-sender Conflict) 

ตัวอยางเชนหัวหนากลุมตองทํางานในบทบาทท่ีเทาเทียมกันในทีม แตในขณะเดียวกันหัวหนากลุมก็มี

บทบาทเปนผูบริหารดวย มีหนาท่ีสั่งการ บริหารและบังคับบัญชาใหเทาเทียมกันในทุกบทบาท คง

เปนไปไดยาก จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีภายในตนเองข้ึน 

  2.2 ความขัดแยงระหวางผูสงขาวหรือผูออกคําสั่ง (Intra-sender Conflict) เกิด

จากบุคคลในกลุมมีความขัดแยงกับบุคคลกลุมอ่ืนท่ีมีบทบาทหนาท่ีเดียวกัน จึงสงผลใหเกิดความ

ขัดแยงระหวางกลุม 

  2.3 ความขัดแยงระหวางบทบาท (Intra-role Conflict) เม่ือบุคคลมีบทบาทหนาท่ี

ตางกันจึงมีพฤติกรรมตางกันดวย แตหากตองมาทํางานรวมกัน มักจะพบวามีพฤติกรรมท่ีเขากันไมได 

ตัวอยางเชน เม่ือผูบริหารใหชวยทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานเสร็จ ในขณะเดียวกันบุคคลก็เกิดความ

กังวลกับบทบาทการเปนแม ท่ีตองดูแลลูกหลังเลิกงาน ความขัดแยงจึงเกิดข้ึนระหวางงานกับบทบาท

สวนตัวท่ีเปนอยู 

  2.4 ความขัดแยงระหวางบุคคลกับบทบาท (Person-Role Conflict) เกิดข้ึนตอเม่ือ

เรามีบทบาทอยางหนึ่ง แตไมสามารถทําตามบทบาทหนาท่ีท่ีตนมีอยูได หรือบุคคลมีความตองการ

อยางหนึ่ง แตบุคคลไมสามารถทําตามความความตองการของตนเอง จึงสงผลใหเกิดความขัดแยง 

 พรนพ พุกกะพันธ (2542) ไดศึกษาเก่ียวกับความขัดแยงและแบงประเภทความขัดแยง

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความขัดแยงในเปาหมายสุดทาย ซ่ึงสงผลใหคูกรณี 2 ฝาย ไมยอมรับซ่ึง

กันและกัน และความขัดแยงอีกประเภทหนึ่ง คือ ความขัดแยงดานวิธีการ ซ่ึงความขัดแยงประเภทนี้ 

อาจมีผลมาจากความขัดแยงประเภทแรกและทําใหคูกรณีเกิดความขัดแยงดานวิธีการตอมา แตหาก

คูกรณีเขาใจและยอมรับเปาหมายเดียวกัน แตอาจมีความขัดแยงดานวิธีการ จึงสงผลใหมีความคิดเห็น

ตางกัน ดังนั้น ความขัดแยง 2 ประเภทนี้มักมีความสัมพันธกัน ดังนั้นคูกรณีจําเปนตองยอมรับ

เปาหมายสุดทาย และวิธีการท่ีไดเปาหมายสุดทายมาดวยความเขาใจและมีสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 นักวิจัยดานพฤติกรรมองคกรชาวอเมริกัน กลาวถึงความขัดแยงในองคกรแบบดั้งเดิม ซ่ึงแบง

ตามโครงสรางได 4 ประเภท ไดแก (Fred, 1981) 1)ความขัดแยงตามสายการบัญชา คือความขัดแยง

ท่ีเกิดข้ึนไดหลายระดับ เชน ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางผูบริหารกับพนักงาน 2) ความขัดแยง
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ระหวางกระบวนการหนาท่ี เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางกลุมปฏิบัติงานหรือหนวยงานยอย เชน 

ฝายขายกับฝายจัดซ้ือ 3) ความขัดแยงระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานยอย 4) ความขัดแยง

ระหวางองคกรตามแบบและองคกรนอกแบบ 

 จากการศึกษาประเภทของความขัดแยง ผูวิจัยขอสรุป ประเภทของความขัดแยงมีหลาย

รูปแบบ ท้ังโครงสราง ความสัมพันธ ความรูสึก ซ่ึงสามารถนํามาจัดลําดับประเภทความขัดแยงไดตาม

ความเหมาะสมตามกรณีท่ีศึกษา สําหรับการศึกษาสาเหตุของความขัดแยง ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิด

ของนักวิจัยและนักวิชาการหลายทาน โดยผูวิจัยนํามารวบรวมและสรุปรายละเอียดท่ีไดไปศึกษามา

และแนวทางท่ีเปนไปในทางเดียวกัน แบงเปนกลุมดังนี้ 

Robbins (1983) แบงสาเหตุของความขัดแยงเปน 3 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1 สาเหตุจากตัวบุคคลหรือกลุมท่ีมีความแตกตางกัน สงผลใหเกิดความขัดแยง อาจ

ประกอบไปดวย ภูมิหลัง ครอบครัว ความคิด ซ่ึงจําแนกเปน แบบฉบับทางจิตวิทยา เชน ความรูสึก 

วิธีคิด แบบฉบับการรับรูท่ีแตกตางกัน และความรูสึกของแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน นํามาสูความ

ขัดแยงได สาเหตุเหลานี้สอดคลองกับนักวิชาการหลายทานดังนี้ 

 ความขัดแยงเกิดจากความแตกตางในการรับรูของบุคคลแตกตางกัน เนื่องมาจาก

ประสบการณ การรับรู ความคิดเห็นตางกัน สงผลใหบุคคลตีความขอมูลเหตุการณเดียวกันตาม

ประสบการณ ความรูของแตละคน สงผลให ไดผลลัพธตางกัน ความขัดแยงยังเกิดจากคานิยม อคติ 

สถานภาพ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดการยอมรับของสังคมหรือมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของ เชน เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เนื่องจากปจจุบัน บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเงินสูง มักไดรับการ

ยอมรับจากสังคม หรือตําแหนง ความอาวุโสในการทํางาน ก็สามารถเปนตัวกําหนดสถานภาพในท่ี

ทํางานไดเชนกัน ซ่ึงสงผลตอความขัดแยงในองคกร (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529 ; ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 

2550 และ Miles, 1980) 

 กลุมท่ี 2 สาเหตุมาจากการสื่อสารท่ีไมดี ซ่ึงพิจารณาจากปญหาจากผูสงขาว เชน  ผูสงขาวสง

ขาวไมสมบูรณหรือขอมูลไมเพียงพอ ไมชัดเจน ไมถูกตอง แปลความคิดเปนขอมูลท่ีไมถูกตอง ปญหา

จากสื่อท่ีไมดี กอใหเกิดการบิดเบือน เหมือนมีสิ่งรบกวน และรวมไปถึงปญหาฝายผูรับสาร เชน ผูรับ
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สารตีความขอมูลไมถูกตอง เกิดความเขาใจไมตรงกันกับฝายผูสงขาว ซ่ึงสาเหตุเหลานี้สอดคลองกับ

แนวคิดของนักวิชาการดานความขัดแยงหลายทาน ดังนี้ 

สาเหตุท่ีเกิดจากการสื่อสารท่ีไมชัดเจนกอใหเกิดอุปสรรคของการสื่อสาร เปนความลมเหลว

ของการสื่อสาร การสื่อสารระหวางบุคคลในแผนกหรือระหวางแผนกไมมีประสิทธิภาพ เชน การใช

ระดับภาษาตางกัน ชองทางในการสื่อสารไมเพียงพอ สิ่งเหลานี้กอใหเกิดอุปสรรคในการทํางาน ซ่ึง

สงผลใหเกิดความขัดแยงได (บัญชร แกวสอง, 2545; วิเชียร วิทยาอุดม, 2547; ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 

2550 และ Mile, 1980) 

กลุมท่ี 3 สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากสภาพของหนวยงาน โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวยการมีทรัพยากรจํากัด กอใหเกิดการแยงชิงและนําไปสูความขัดแยงในท่ีสุด ความไม

โปรงใส หนาท่ีไมชัดเจน ก็นําไปสูความขัดแยงได กฎเกณฑท่ีเขมงวดขององคกร ก็สามารถกอใหเกิด

ความขัดแยงได ความไมเทาเทียมกัน เชนบุคคลท่ีไดรับการยกเวน ไมปฏิบัติตามบทบาท ก็กอใหเกิด

ความขัดแยง ซ่ึงสาเหตุท่ีเกิดจากสภาพหนวยงานเหลานี้ สอดคลองกับแนวนิดของนักวิชาการหลาย

ทาน ดังนี้ 

โครงสรางองคกรเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความขัดแยงเกิดจากสภาพของหนวยงาน ซ่ึงสาเหตุ

ประเภทนี้กอใหเกิดความขัดแยงในระดับบุคคล หรือกลุมคนในระดับเดียวกัน เชน การมีเปาหมาย

ตางกัน การชวงชิงทรัพยากรท่ีกําลังขาดแคลน ขาดวัสดุอุปกรณ หรือเปาหมายไมสอดคลองกัน เชน 

บุคคลกลุมหนึ่งมุงเนนกําไร อีกกลุมหนึ่งมุงความพึงพอใจของลูกคา การใหคาตอบแทน รางวัลไม

เหมาะสมและไมเปนธรรม ความคลุมเครือ ปฏิบัติไมชัดเจนก็เปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยง 

โดยเฉพาะโครงสรางองคกรแบบราชการ (บัญชร แกวสอง, 2545; วิเชียร วิทยาอุดม, 2547; 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531) 

Moore (1986 อางถึงใน วันชัย วัฒนศัพท, 2547) แบงสาเหตุความขัดแยงออกเปน 5 

ประเภท ดังนี้ 

1. ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict) ความขัดแยงดานนี้เปนปญหาพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจ

เกิดจากขอมูลนอยไป มุมมองตางกัน วิเคราะหผลตางกัน และความแตกตางในการรับขอมูล 

(Perception) ซ่ึงกอใหเกิดความขัดแยงได 
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2. ความขัดแยงจากผลประโยชน (Interest Conflict) เก่ียวกับผลประโยชนท่ีมีอยูอยาง

จํากัดและไมเพียงพอ กอใหเกิดการแยงชิงทรัพยากร 

3. ความขัดแยงดานโครงสราง (Structure Conflict) ดานนี้เก่ียวของกับการกระจายอํานาจ 

ชวงชิงอํานาจ กฎ ระเบียบ ระบบ บทบาท 

4. ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) ในดานนี้เปนปญหาดาน

บุคลิกภาพและพฤติกรรมตางๆท่ีเคยเปนมา เชน อารมณรอน บกพรองทางการสื่อสาร 

5. ความขัดแยงดานคานิยม (Values Conflict) ดานนี้เปนปญหาระบบของความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีแตกตางกัน วิธีการเลี้ยงดูของแตละคน 

จากแนวคิดขางตน สาเหตุของความขัดแยงท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหขอมูลไว สรุปไดวา 

สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากปญหาหลายๆดาน แตสวนมากเกิดจากประเด็นดานผลประโยชน 

ความแตกตางดานตางๆ เชน ดานวิถีชีวิต บุคลิกภาพ ศาสนา เปาหมาย รวมไปถึงการแขงขันเพ่ือให

ไดสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงมีลักษณะเปนประปกษตอกัน หรือเรียกวาไมลงรอยกัน 

 3. กระบวนการและระดับความขัดแยง 

 กระบวนการเกิดความขัดแยงและการแสดงออกถึงการมีอยูของความขัดแยง มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 กระบวนการความขัดแยง เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีชวยใหเขาใจและรับรูความขัดแยงได

มากข้ึนและนําไปสูแนวทางการแกไขความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ คือวิเคราะหความขัดแยง 

แบงออกเปน 5 ประเภท (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550) 

  3.3.1.ความไมเทาเทียมกัน (Potential Opposition or Incompatibility) สิ่งแรก

ของกระบวนการความขัดแยง คือ การอยูกับสภาวะท่ีมีโอกาสเกิดความขัดแยง เชน โครงสรางองคกร 

ความแตกตางระหวางบุคคล 
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  3.3.2.กระบวนการรับรูเขาใจ (Cognition and Personalization) เปนข้ันท่ีสําคัญ 

เนื่องจากจะกลาวถึงประเด็นความขัดแยง ซ่ึงกอใหเกิดการรับรูและรูสึกกับประเด็นความขัดแยงนั้นๆ

วาไปในทางบวกหรือทางลบ 

  3.3.3.เจตนา (Intentions) เปนสิ่งท่ีแทรกระหวางการรับรู อารมณและพฤติกรรม

ของบุคคล ซ่ึงเรียกวาเปนการตัดสินใจทําบางอยางเม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน แตอยางไรก็ตาม 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นอาจไมใชเปนสิ่งท่ีสะทอนเจตนาของบุคคลนั้นๆก็ได 

  3.3.4.พฤติกรรม (Behavior)  ความขัดแยงมักแสดงออกจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก

ของบุคคลในรูปของคําพูด การกระทํา หรือการโตตอบของบุคคล ซ่ึงความขัดแยงมีหลายระดับ ข้ึนอยู

กับความรุนแรงทางอารมณของแตละบุคคลท่ีกําลังเผชิญกับความขัดแยง อาจไมเขาใจกันหรือเกิดการ

ทําลายฝายตรงขามได 

  3.3.5 ผลลัพธ (Outcomes) ผลของความขัดแยง จะข้ึนอยูกับความรุนแรงและ

ระดับความขัดแยง รวมไปถึงสาเหตุท่ีนําไปสูความขัดแยง ดังนั้นวิธีการขจัดความขัดแยง จึงเปนสิ่ง

สําคัญตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนวาเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนหรือไมตอองคการ 

 4. วงจรความขัดแยง  

 วงจรความขัดแยง เปนเครื่องมือท่ีชวยวิเคราะหและแสดงเวลาท่ีเกิดข้ึนของสถานการณและ

ความรุนแรงของสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน แบงเปน 8 ชวง ไดแก 1) ชวง

มีสันติภาพอยางแทจริง 2) ความขัดแยงท่ีซอนเรน 3)ความขัดแยงท่ีปรากฏออกมา 4) ชวงท่ี

ความเครียดเพ่ิมข้ึน 5) ชวงท่ีมีการปะทะกันอยางเต็มท่ี 6) ชวงท่ีความเครียดลดลงและมีการเจรจา 7) 

ชวงท่ีความเครียดลดลงและมีการหาขอตกลง และสุดทาย 8) ชวงการสรางสันติภาพ หลังจากขจัด

ความขัดแยง ซ่ึงมีตัวแปร 2 ตัว คือตัวแปรดานความเครียดและความรุนแรง (Intensity) และ ตัวแปร

ดานเวลา(Time) โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงของเวลามีผลตอ

ความเครียดและความรุนแรงของสถานการณท่ีเกิดความขัดแยง มีชวงและระยะตางๆแบงเปน 8 ชวง 

6 ระยะ ไดแก ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน (2553) 
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 ระยะท่ี 1 ชวงสันติภาพท่ีแทจริง (Absolute  Peace) หมายถึง ชวงท่ีไมเกิดความขัดแยง 

เปนชวงท่ีทุกฝายมีสันติภาพ มีความสุขอยางเต็มท่ี ชวงท่ีเกิดสันติภาพท่ีแทจริงจึงเปนชวงท่ีทุกคน

อยากใหเกิดข้ึน 

 ระยะท่ี 2 ชวงความขัดแยงท่ีซอนอยู (Latent Content) คือ ชวงท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง

รับรูหรือไมรับรู วากําลังเกิดความขัดแยงข้ึน เนื่องจากความตึงเครียดกําลังซอนเรนอยู บางครั้งอาจดู

เหมือนปกติ และประกอบกับคูกรณีไมไดสนใจและไมแสดงออก เม่ือละเลยเหตุการณดังกลาวก็ยิ่งทํา 

ใหไมทราบวามีความขัดแยงเกิดข้ึน ซ่ึงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน เปนชวงคาบเก่ียวระหวางชวงท่ี 1 และ

ชวงท่ี 2 

 ระยะท่ี 3 เปนชวงท่ีความขัดแยงปรากฏออกมาใหเห็น (Conflict Emergence) คือ ชวงท่ี

คูกรณีรับรูอยางชัดเจนวาเกิดความขัดแยงข้ึน เนื่องจากสังเกตจากสถานการณความรุนแรงท่ีปรากฏ

ข้ึน หรือการแสดงออกของอีกฝายวาเกิดความขัดแยงของท้ังสองฝายข้ึน ซ่ึงความขัดแยงท่ีปรากฏ

ออกมานั้นจะมีระดับท่ีไมรุนแรงมาก เชน การพูดวากลาวเสียงดัง การโตเถียง แสดงกิริยาไมสุภาพใส

กัน หรือแมกระท่ังทํารายกัน  

 ระยะท่ี 4 ชวงเพ่ิมข้ึนของความเครียด (Conflict Escalation) หมายถึง ระยะท่ีเกิดความตึง

เครียดและความรุนแรง มีระดับเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน หากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ความเครียด

จะสูงข้ึน ซ่ึงเรียกวา “ชวงวิกฤตและอันตราย (Crisis)” อาจเรียกชวงนี้วา ชวงหัวเลี้ยวหัวตอท่ีควร

ระวังกับการจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนํามากําจัดความ

ขัดแยงในชวงนี้ มีผลกับสถานการณความขัดแยงในชวงตอไป อาจมีผลท้ังทางบวกและทางลบ 

 ระยะท่ี 5 ชวงสงครามหรือการปะทะกันอยางเต็มท่ี (Absolute War) เปนชวงท่ีคูกรณีแสดง

ความเปนปรปกษอยางเต็มท่ี อาจแสดงออกโดยการใชกําลังเพ่ือทําลายลางอีกฝายอยางเต็มท่ี 

ประกาศสงครามและประกาศตัวเปนศัตรูอยางเปดเผย เปนชวงท่ีเกิดความขัดแยงมากท่ีสุดและเกิด

ความรุนแรงในระดับสูงท่ีสุด สงผลใหนักจัดการความขัดแยงเขามาชวยแกปญหาในระดับนี้ โดยการ

นําวิธีการจัดการความขัดแยงมาเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 

 ระยะท่ี 6 ชวงหลังความขัดแยงและสรางสันติภาพ (Post-Conflict and Peace Building) 

เปนชวงท่ีคูกรณีหาขอตกลงรวมกันสําเร็จแลว เริ่มลดความรุนแรง หันมาชวยกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
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และมีการเจรจาตอรอง เม่ือไดขอตกลงรวมกัน เหตุการณจึงคลี่คลายความเครียดตามระยะเวลา และ

กลับเขาสูสภาวะปกติหลังจากมีความขัดแยงตอกัน ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน (2553) 

 5. ประโยชนและโทษของความขัดแยง 

ความขัดแยงเปรียบเสมือนเหรียญ ท่ีมี 2 ดาน ดานหนึ่งเปรียบเสมือนความขัดแยงท่ี

กอใหเกิดผลเปนบวกหรือเปนประโยชน ซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาองคกร สวนอีกดานเปนความขัดแยงท่ี

กอใหเกิดผลทางลบ หรือเปนโทษ กอใหเกิดอุปสรรคมาขัดขวางการพัฒนา (ศจี อนันตนพคุณ, 2542) 

ดังนั้นการศึกษาโทษและประโยชนของความขัดแยงมีประโยชนในการบริหารองคกร ซ่ึงผูบริหาร

สามารถนําไปใชในการบริหารความขัดแยงอยางเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประโยชนของความขัดแยง 

การบริหารจัดการความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลกับองคกร โดยมี

นักวิชาการดานความขัดแยงกลาวถึงประโยชนของความขัดแยงไวดังนี้ 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) แสดงความเห็นท่ีสอดคลองกับ ผลวิจัยของ Alexander 

Hamiliton Institute วาความขัดแยงท่ีมีประโยชนตอบุคคลและองคการ เปนความขัดแยงท่ีอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม ประโยชนท่ีสําคัญของความขัดแยงคือ สงผลใหบุคคลมีเหตุผลและรอบคอบตอการ

แกปญหา นอกจากนี้ยังชวยใหพัฒนาการทํางานอยางมีระบบ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

กระตุนใหบุคคลพยายามแสวงหาขอมูลใหมๆ วิธีแกปญหาใหมๆ เนื่องจากตางฝายตางไมยอมรับวิธี

แกของอีกฝาย จึงจําเปนตองหาทางออกใหม อีกท้ังยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หากผูบริหารท่ีฉลาด

สามารถนําการเปลี่ยนแปลงนั้นๆมาเปลี่ยนใหเปนประโยชนแกสวนรวมทําใหองคกรไมสามารถหยุด

อยูกับท่ี เฉ่ือยชา ไมพัฒนาตนเอง หากเกิดการขัดแยงกับกลุมอ่ืน สงผลใหสมาชิกในกลุมเดียวกัน

สามัคคีและกลมเกลียวกันมากข้ึน ดังนั้นผูบริหารท่ีมีความสามารถ ยอมประสานความแตกตาง

เหลานั้นมาเปลี่ยนเปนประโยชนตอองคกร และเกิดแนวคิดใหมๆเพ่ิมข้ึน 

Alexander Hamiliton Institute อางถึงใน รังสรรค เหมันต, 2546 กลาวถึงประโยชนของ

ความขัดแยงท่ีมีตอดานบุคคลและองคกรไวดังนี้ 
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1. ประโยชนตอบุคคลในองคกรสงผลใหบุคคลระวังคําพูดและการกระทําของตนเองและมี

การเตรียมความพรอมในการ มีแรงจูงใจในการทํางาน เนื่องจากกลัวความขัดแยง อีกท้ังสรางชื่อเสียง

ใหบุคคลและเปนท่ียอมรับในสังคม สงผลให ความตองการทางจิตบางอยางอาจไดรับการตอบสนอง

จากความขัดแยง เชนการมีโอกาสไดโตเถียง อาจลดความเครียดลงได 

2. ประโยชนตอองคกรสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดนวัตกรรมใหมๆ เนื่องจากบุคคล

จะแสดงความสามารถเฉพาะตนออกมาใหเห็นไดชัดเจนกวาสถานการณท่ีสงบและทําใหมีขอมูลตางๆ

เก่ียวกับการปรับปรุงแกไข เชน แกไขโครงสรางองคกรตางๆ ทําใหผูบริหารทราบวาปญหาท่ีแทจริง

คืออะไร มีผูใดเก่ียวของบาง และควรจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร บุคคลก็อยากรูอยากเห็น เม่ือ

สิ้นสุดความขัดแยง อาจเกิดความสามัคคีมาแทนท่ี นอกจานี้บุคคลกลาการเปด เผย และกลา

อภิปราย แสดงความคิดเห็นกอนทําการตัดสินใจ ทําใหความแตกตางทางความคิดในการทํางาน

เหลานี้ ไดรับการแกไขรวมกัน ในทางกลับกันความขัดแยงก็กอใหเกิดโทษ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 

(2540) กลาวถึงโทษของความขัดแยงไวดังนี้ ความขัดแยงทําใหคนในองคกรขาดการยอมรับซ่ึงกัน

และกัน ไมไววางใจกัน มีการตั้งแง ใชเลหเหลี่ยมเขาหากัน การสื่อสารถูกบิดเบือน ซ่ึงเกิดจากความ

ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ได บุคคลทํางานเฉพาะงานสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ หรือทํางานตามแคถูกหัวหนา

งานมอบหมายใหทําเทานั้น ทําลายความสามัคคีในการทํางานกลุม ไมกลาตัดสินใจ เนื่องจากบุคคล

มักขาดขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ สงผลใหบุคคลตัดสินใจบนความเสี่ยง  นอกจากนี้บุคคลใน

องคกรขาดความรวมมือ ตางฝายตางไมใหความรวมมือในการทํางาน และตองการรักษาสถานภาพ

เดิม (Status Quo) ไมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง บุคคลสุขภาพจิตเสียลงเรื่อยๆ และทํางานดอย

ประสิทธิภาพลง เนื่องจากเกิดความเครียดและไมพอใจในการทํางานตอไป กอใหเกิดอาการ “เฉ่ือย

งาน” จนบุคคลไมสามารถทนอยูรวมงานกับองคกรท่ีเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรงได บุคคลจึงหนีไปจาก

องคกรนั้นๆทําใหองคกรสูญเสียกําลังคน หากบุคคลหรือองคกรแกปญหาไมดี จะนําไปสูความขัดแยง

อ่ืนๆไดอีก สุดทายความขัดแยงอาจเปนตนเหตุใหบุคคลเกิดความเสียหาย อาจเปนเกียรติยศ ชื่อเสียง 

ทุนทรัพย หรือแมแตชีวิต 

จากเหตุผลดังกลาว จะเห็นวาความขัดแยงมีท้ังประโยชนและโทษ ข้ึนอยูกับการจัดการ

บริหารและใชงาน หากบุคคลหรือผูบริหารสามารถจัดการความขัดแยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและ
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สรางสรรค ความขัดแยงก็นํามาซ่ึงประโยชนมากมาย กอใหเกิดการแขงขันข้ึนในเชิงบวกเนื่องจากการ

กระตุนการทํางานของบุคลากร ทําใหองคกรพัฒนา บุคลากรก็ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) 

ความขัดแยง มีท้ังประโยชนและโทษ ข้ึนอยูกับวิธีการจัดการความขัดแยงท่ีเหมาะสม ดังนั้น 

ความขัดแยงจึงไมใชสิ่งไมดีเสมอไป ผูบริหารและหัวหนาฝายควรศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับความ

ขัดแยงวามีก่ีระดับ ความขัดแยงมีก่ีประเภท มีสาเหตุมาจากอะไรไดบาง วงจรความขัดแยงเปน

อยางไร ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเนนเรื่องความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสอดคลองและเปนผลท่ี

เกิดจากความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) การมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน และแตละ

บทบาทนั้น ไมสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความคาดหวังในตัวบุคคลตอบทบาทท่ีไดรับหรือ

บทบาทท่ีเปนอยูขัดกัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เหมือนเปนเรื่องเล็กๆ แตสามารถสงผลใหเกิดความขัดแยงใน

บทบาทหนาท่ี และสงผลตอองคกรไดในท่ีสุด เนื่องจากความขัดแยงเหลานี้ทําใหพนักงานเกิด

ความเครียด สับสนและกดดันตอความคาดหวังจากผูอ่ืนตอบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ การท่ีผูบริหาร

จําเปนตองศึกษาเรื่องเหลานี้ เพ่ือทราบถึงวิธีการจัดการปญหาท่ีถูกตองและเหมาะสม หากปลอยให

เกิดความขัดแยงอยูบอยๆ จะกอใหเกิดปญหาตามมา เชน พนักงานลาออก เนื่องจากทนกับความ

ขัดแยงไมได และเปนปรปกษกับเพ่ือนรวมงาน ดังนั้น หัวหนาฝายพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ท่ัวประเทศ ควรจัดการอบรม ใหขอมูล ความรูเก่ียวกับความขัดแยงแกหัวหนาฝาย 

ผูบริหาร รวมไปถึงพนักงาน เพ่ือการจัดการความขัดแยงท่ีถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากความ

ขัดแยงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ตราบใดท่ีมีมนุษย ยอมมีความขัดแยงเสมอ หากพนักงานเขาใจวิธีการ

จัดการความขัดแยงท่ีถูกตอง ก็จะเกิดสันติไวข้ึน หรือไมทันเกิดความขัดแยง แตกลับเกิดความสามัคคี

แทน ทุกอยางมีท้ังประโยชนและโทษ ความขัดแยงก็เชนกัน แตลวนข้ึนอยูกับการจัดการของแตละ

บุคคล 

จากแนวคิดเก่ียวกับความไมชัดเจนในหนาท่ีและความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ผูวิจัยสรุปได

วาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ควรใหขอมูลเก่ียวกับขอบเขตของงานท่ีแตละบุคคลตอง

รับผิดชอบอยางละเอียดและชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความไมชัดเจนในหนาท่ีตามมา ควรอธิบาย

ถึงสิทธิท่ีมี วาบุคคลมีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรไดบาง หากเกิดปญหา ควรทําอยางไร ใครมีอํานาจในการ
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ตัดสินใจเรื่องใดบาง บางองคกรอาจเห็นวาเรื่องเล็กๆเหลานี้เปนเรื่องเล็ก เชน เม่ือมีบุคคลหนึ่งลาออก

จากงาน แตยังหาบุคคลมาแทนใหมไมได หัวหนางานจึงใหบุคคลเกาชวยกันรับผิดชอบงานของบุคคล

ท่ีออกไปกอน ซ่ึงบุคคลเกาท่ีเคยทํางานอยูในองคกรจะเกิดความสับสนและเกิดคําถามข้ึนในใจวาตอง

ทําไปถึงเม่ือไหร งานท่ีตองรับผิดชอบก็มากอยูแลว ซ่ึงหัวหนางานก็ไมสามารถตอบคําถามเหลานี้ได 

และสิ่งเหลานี้ เปนหนึ่งสาเหตุท่ีสงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีในเวลาตอมา หรือเปน

ความขัดแยงระหวางพนักงานดวยกันเอง บุคคลกับหัวหนางาน หรือแมแตตอองคกร ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฐานิสรา เดชเทวัญดํารง (2551) ท่ีกลาววาสภาพองคกรท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยงมี

หลายปจจัย แตปจจัยหนึ่งในนั้น ไดแกความคลุมเครือ เชน โครงสรางคลุมเครือ บทบาทคลุมเครือ ซ่ึง

ทําใหบุคคลไมเขาใจ วาใครรับผิดชอบอะไร สงผลใหงานบางอยางมีคนรับผิดชอบหลายคน ในขณะท่ี

บางงานไมมีใครรับผิดชอบเลย นอกจากนี้ ผูวิจัยศึกษางานวิจัยของ (ปราณี กัมมาระบุตร, 2522) 

ศึกษาเรื่องการจัดการคลังสินคา ซ่ึงกลาวถึงการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของ

พนักงานในคลังสินคาวาในทางปฏิบัติ ท่ีคลังสินคาไมมีการกําหนดหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของ

พนักงานในองคกรเลย หากมีก็เปนการกําหนดแบบกวางๆ ไมมีรายละเอียดมากนัก สวนมากมักเปน

การบอกกลาว หรือทํางานตอไปแลวจะทราบเอง สําหรับการกําหนดเปนลายลักษณอักษรมีนอยมาก 

จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (ปราณี กัมมาระบุตร, 2522) และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2536:70) ท่ีกลาววา สาเหตุของความขัดแยงเกิดจากความ

คลุมเครือของหนาท่ีและอํานาจ เกิดข้ึนเม่ือหนาท่ีไมชัดเจน นอกจากนี้สมาคมสถาบันการศึกษาการ

ธนาคารและการเงินไทย (2546 : 223-227) ยังกลาววาความขัดแยงท่ีเกิดจากการกําหนดบทบาทไม

ชัดเจน สงผลใหเกิดความไมเขาใจและสามารถทําลายความสัมพันธของบุคคลได  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงนิยามคําวาความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) หมายถึง 

ปรากฏการณท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซ่ึงเกิดในสถานการณท่ีมีหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน และ

บทบาทเหลานั้นไมสอดคลองกัน สงผลใหบุคคลเกิดความเครียดและสับสนกับบทบาทท่ีกําลังเปนอยู

กับบทบาทท่ีถูกคาดหวัง กอใหเกิดการไมเห็นพองตองกันในประเด็นสําคัญ เกิดความแตกตางและ

แบงแยก แตละฝายมีความเชื่อวาเปาหมาย จุดประสงค และพฤติกรรมไปดวยกันไมได ไมยอมรับ

ความคิดเห็นกันและกัน แตตองมาติดตอกันและอยูสังคมเดียวกัน สงผลใหขาดการยินยอมและ

ชวยเหลือจากอีกฝาย เม่ือเกิดปญหาแลว บุคคลจะพยายามตอสูและหาวิธีตางๆเพ่ือใหตนเองไดชัย
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ชนะ หรือมีการแสดงออกท่ีตางกันออกไป ซ่ึงความแตกตางนี้สามารถนําไปสูการเปนปรปกษตอกัน

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงสมมติฐานท่ี1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

งานวิจัยเกี่ยวกับความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 ปราณี กัมมาระบุตร (2522) ทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการคลังสินคา การกําหนดอํานาจ

หนาท่ีหรือความรับผิดชอบของพนักงานในคลังสินคาวาในทางปฏิบัติ ท่ีคลังสินคาไมมีการกําหนด

หนาท่ีหรือความรับผิดชอบของพนักงานในองคกรเลย หากมีก็เปนการกําหนดแบบกวางๆ ไมมี

รายละเอียดมากนัก สวนมากมักเปนการบอกกลาว หรือทํางานตอไปแลวจะทราบเอง สําหรับการ

กําหนดเปนลายลักษณอักษรมีนอยมาก จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ดังนั้นผูวิจัย

กลาววา คลังสินคาควรมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีข้ึนมาแบบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือแกไขความ

สับสนในหนาท่ีและลดความขัดแยง โดยใหพนักงานศึกษารายละเอียดของงานกอนปฏิบัติงานจริง 

และกิจการอ่ืนๆท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 ชลภัสสรณ ศรีวรฉัตรภาธร (2558) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจาก

งานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแหงหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหความตั้งใจท่ีจะลาออก และศึกษา

อิทธิพลท่ีสงผลตอความต้ังใจในการลาออกของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน ของบริษัทผลิตสินคา

อุปโภคบริโภคแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปร 3 ปจจัย ไดแก 1) ความไม

ชัดเจนในหนาท่ี 2) การรับรูการเมืองในองคการ และ3) อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ ท้ัง 3 ปจจัยนี้

ลวนสงผลกระทบตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน ท้ังสิ้น 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(Role Conflict) 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี 

(Role Ambiguity) 
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เนื่องจากท้ัง 3 ตัวแปรสามารถกอใหเกิดความขัดแยง ซ่ึงตัวพยากรณท่ีสําคัญมากท่ีสุด ไดแกปจจัย

ดานเงินเดือน และสวัสดิการ รองลงมาคือ ปจจัยดานความไมชัดเจนของงาน และลําดับสุดทายคือ

ปจจัยดานความรูสึกถึงการเมืองในองคการ ตามลําดับ 

 รัตนพงศ อัตนะ (2553) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของศูนยกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

โดยมีจุดประสงคคือ ศึกษาสาเหตุและวิธีการบริหารความขัดแยงของศูนยกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ผลการวิจัยพบวา ความขัดแยงเกิดจากสาเหตุหลักๆ ไดแกการกําหนดบทบาทหนาท่ีไมชัดเจน สงผล

ใหบุคลากรในศูนยกีฬาปฏิบัติงานซํ้าซอนกัน ,บุคลากรหรือแผนกตางๆจะใชทรัพยากรท่ีมีพรอมกัน

สงผลใหเกิดการแกงแยงทรัพยากร และกฎเกณฑการประเมินและระบบการใหรางวัลแกบุคลากรใน

องคกร  
4. แนวคิดเรื่องความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 

นิยามและขอบเขตของความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 

นักจิตวิทยาและนักวิจัยหลายทานไดนิยามของคําวาความเบื่อหนายทางอารมณไวมากมาย 

เชน ความเบื่อหนายเปนความไมสมหวัง เปนความออนลาทางอารมณและอึดอัดใจ อันเนื่องมาจาก

การพยายามทุมเททําบางสิ่งบางอยางท่ีเปนสิ่งท่ีคาดหวัง แตกลับประสบกับความลมเหลว ซ่ึงพบมาก

ในกลุมคนท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับการบริการ (Fredenberger & Richelson, 1980 cited in 

Simmendinger & Moore, 1985) นอกจากนี้ยังเปนกลุมบุคคลท่ีมีอาการรางกายออนเพลีย รูสึก

ตนเองไมมีคุณคา ทอแทใจ มีทัศนคติไปในทางลบตอบุคคลอ่ืน สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางาน

ดอยลง (Maslach, 1986)  

ความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) เกิดอาการในแงลบ ซ่ึงมักพบในบุคคล

ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกับการบริการสังคม เชน ครู นักสังคมสงเคราะห ซ่ึงงานวิจัยเก่ียวกับความออน

ลาทางอารมณ มีครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชคําวา burnout แทนความออนลา (Maslach 

and Jackson, 1981 อางถึง สงวน ลือเกียรติบัณฑิต) คําวา burnout แปลวา ความเหนื่อยหนาย ซ่ึง

พวงรัตน บุญญานุรักษ (2525) อางถึงในสงวน ลือเกียรติบัณฑิต) เปนบุคคลแรกในไทยท่ีเขียน

บทความนี ้
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จันทรา วีรปฏิญญา (2537) และ (Muldary,1983) นิยามความหมายของความออนลาทาง

อารมณวาเปนปรากฏการณท่ีแสดงถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีเสื่อมโทรม อยากเปลี่ยนแปลง

สภาวะแตไมสามารถเปลี่ยนได จึงกอใหเกิดความความไมพอใจกับสภาวะท่ีเปนอยู ไมมีแรงบันดาลใจ

ในการทําอะไร ซ่ึงอาการเหลานี้เปนอาการท่ีเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว สิ่งเหลานี้เปนผลมาจากการทํางาน

มากเกินไปหรือความเครียดเรื้อรังจากการทํางาน เชน สิ่งแวดลอมการทํางาน รวมไปถึงคุณภาพของ

งานท่ีลดลงตามไปดวย ซ่ึงนํามาซ่ึงความเบื่อหนายและความเครียด สงผลใหบุคคลท่ีมีอาการดังกลาว 

มีประสิทธิภาพในการทํางานนอยลง ซ่ึงกลาวถึงความเบื่อหนายไว 3 ประการไดแก 1) ความออนลา

ทางอารมณแสดงอาการไดหลายอาการ ท้ังทางรางกาย จิตใจและอารมณ จะแสดงออกในลักษณะ

ความออนลาทางอารมณ ควบคุมตนเองไมได ไมมีประสิทธิภาพในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ขาดความผูกพันกับองคกรและงานท่ีทําอยู 2) ความออนลาทางอารมณไมใชอาการเครียด 

แตเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอสภาวะเครียดจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน และ3) ทุกอาชีพยอมเกิด

ความออนลาทางอารมณได แตสวนมากมักพบในอาชีพเก่ียวกับการบริการสังคม 

จากการศึกษาความหมายและท่ีมาของคําวาความออนลาทางอารมณ (Emotional 

Exhaustion) หมายถึง การอยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแตไมสามารถเปลี่ยนได จึงกอใหเกิดความความ

ไมพอใจ เบื่อหนายกับสภาวะท่ีเปนอยู ไมมีแรงบันดาลใจในการทําอะไร และเปนปฏิกิริยาตอบสนอง

ตอความเครียดเรื้อรังจากการทํางานกอใหเกิดความออนลาทางอารมณ ไรความสามารถ ไมมีแรงจูงใจ

ในการทํางานและกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการแสดงออกท่ีแตกตางกันไป เชน 

การมาทํางานสาย ไมกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึงอาการเหลานี้จะเกิดข้ึนเพียงแคชวงหนึ่ง ซ่ึงความ

ออนลาทางอารมณสวนนี้เก่ียวของกับปจจัยดานบุคคลและดานงาน หากบุคคลไมสามารถปรับตัวเพ่ือ

เผชิญกับความเครียดได จะสงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณ และหมดความอดทนในการทํางาน

อีกตอไป เม่ือเกิดอาการดังกลาว สงผลตอการดําเนินชีวิต หรือบางคนรายแรงถึงข้ันลาออกจากงานได 

 1. สาเหตุของความออนลาทางอารมณ 

แมสแลซและแคสเปอร (Maslach, 1986 and Kasper, 1982 อางใน วิไล พัวรักษา) ไดแบง

สาเหตุของการเกิดความออนลาทางอารมณไว 2 ประเภท คือปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานงานท่ี

ปฏิบัติ 
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   1.1 ปจจัยดานบุคคล จากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีตอความออนลา

ทางอารมณดานบุคคลไดแก สถานภาพสมรส อายุ ประสบการณในการทํางาน จากผลการวิจัยของ 

สิระยา สัมมาวา กลาววา ผูท่ีมีสถานภาพโสด จะมีความออนลาทางอารมณนอยกวาผูท่ีมีสถานภาพ

สมรส หยา เปนหมาย และแยกกันอยู นอกจากปจจัยเหลานี้ ยังมีปจจัยดานบุคลิกภาพท่ีมีผลตอความ

ออนลาทางอารมณ เชนผูท่ีจําเปนตองพ่ึงผูอ่ืนอยูเสมอ มักมีความทอแททางอารมณ ขาดความเชื่อม่ัน

ในตนเอง ไมมีความอดทน มีความอึดอัดใจจากการทํางาน สงผลใหเปนอุปสรรคในการทํางาน

(Maslach, 1986 อางถึงสิระยา สัมมาวาจ) บุคลากรท่ีทํางานบริการเก่ียวกับสุขภาพ มักมีความไวตอ

ความรูสึกและกดดันในจิตใจเม่ือพบกับเรื่องเศรา เพราะตองการชวยเหลือผูอ่ืนแตกลับไมสามารถทํา

ไดตามท่ีหวัง ซ่ึงกอใหเกิดความเบื่อหนาย (Muldary, 1983) 

   1.2 ปจจัยดานงานท่ีปฏิบัติ แมสแลซ (Maslach) (1986) กลาวถึงปจจัย

เก่ียวกับงานท่ีสงผลตอการเกิดความออนลาทางอารมณไวดังนี้ 

    1.2.1 ปจจัยดานงานท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการเกิดความออนลาทาง

อารมณปจจัยหนึ่งคือปริมาณงานท่ีมากเกินไปและมากเกินกําลัง 

   1.2.2 อุปสรรคหรือความชวยเหลือจากผูบริหาร หากปฏิสัมพันธท่ี

มีตอกันกอใหเกิดความไมพอใจ ความเครียด จะกอใหเกิดความออนลาทางอารมณ 

   1.2.3 แผนงาน โครงสรางและกระบวนการขององคกรเปนอีก

ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของรูปแบบและรายละเอียด

การใหบริการ ซ่ึงบางครั้ง ผูปฏิบัติงานจําเปนตองเขาใจและทําในสิ่งท่ีตนไมชอบ และปฏิบัติตาม

กฎเกณฑท่ีตนไมเห็นดวย 

   1.2.4 บุคคลไมสามารถควบคุมสถานการณและงานท่ีทําอยู 

เนื่องจากไดรับงานท่ีมอบหมายมากเกินจะจัดการเองได ประกอบกับไมมีสิทธิตางๆและไมสามารถหนี

ไปท่ีอ่ืนไปท่ีอ่ืนได ซ่ึงกอใหเกิดความเครียด ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหความออนลาทางอารมณ 
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   1.2.5 ปญหาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูบริการหรือผูรวมงาน

ดวยกัน เปนสถานการณท่ีเกิดการแขงขันกันมากกวารวมมือกัน ซ่ึงเปนบอเกิดของความขัดแยงและ

สงใหเกิดความออนลาทางอารมณในเวลาตอมา 

โยทะกา ภคพงศ (2538) กลาววาปจจัยดานงานท่ีสงผลไปสูความเบื่อหนายทางอารมณมี 4 

ประการใหญๆ ไดแก สภาพแวดลอมดานกายภาพ ท้ังดานแสง สี เสียง ขาดอุปกรณและทรัพยากร 

รวมไปถึงอากาศท่ีถายเทสะดวก สภาวะงานท่ีถูกกดดัน มีระบบการบริหารงานไมดี สัมพันธภาพท่ีไมดี

ตอผูอ่ืน และองคกรมุงเนนเรื่องผลงานมากเกินไป นอกจากนี้ความเครียดเปนอีกปจจัยสําคัญหนึ่งท่ี

กอใหเกิดความออนลาทางอารมณ ดังนั้นสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดจึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ

เบื่อหนายในการทํางานเชนกัน 

 2. ระดับของความเบ่ือหนายทางอารมณในการทํางาน 

Simendinger และ Moore (1985) แบงระดับของความออนลาทางอารมณในงานตามความ

รุนแรงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 บุคคลรูสึกลมเหลวในการจากปรับปรุงวิธีตางๆใหทันสมัย รูสึกหมดหวังจะกาว

ตอไปในอนาคต รูสึกสูญเสียความรูสึกไปทีละนอย 

ระดับท่ี 2 สุขภาพรางกายและจิตใจทรุดลงอยางรวดเร็ว บุคคลท่ีไมสามรถปรับตัวไดจะเกิด

ความเครียดวิตกกังวล ไมผอนคลาย ออกอาการทางรางกาย เชน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ ปวดทอง 

หากอาการภายนอกไมไดรับการรักษา อาจทําใหเกิดอาการทางจิตอยางรุนแรง บุคคลนั้นๆอาจหันไป

พ่ึงบุหรี่ ดื่มสุรา เพ่ือลดความเครียดจากการทํางาน สงผลใหไมมีสมาธิในการทํางานและสุขภาพแยลง 

ระดับท่ี 3 หากความออนลาทางอารมณในระดับท่ี 2 ยังไมไดรับการแกไข  อาการจะรุนแรง

ข้ึนเรื่อยๆและเกิดโรคตางๆ เชน เปนแผลในกระเพราะอาหาร เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (Myocradial 

infraction)และในท่ีสุดจะเกิดอาการปวยทางจิตอยางรุนแรง จนถึงฆาตัวตายได 
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 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากความออนลาทางอารมณ 

 Muldary (1983) กลาววาไมวาความออนลาทางอารมณจะเกิดข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็

ตาม ยอมสงผลกระทบมากมาย ดังนี้ 

 3.1 ผลกระทบตอตัวบุคคล คือตัวผูเกิดความเบื่อหนายทางอารมณ ซ่ึงกอใหเกิดผล

ท้ังทางรางกาย จิตใจและพฤติกรรมโดย 

ทางรางกาย ผูท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณมักมีอาการผิดปกติทางรางกายรวมดวย 

เชน ปวดศีรษะ มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เชน เปนแผลในกระเพราะอาหาร เจ็บปวย

บอยๆ สุขภาพไมแข็งแรง 

ทางจิตใจ ผูท่ีเผชิญกับความออนลาทางอารมณ จะรูสึกไมมีความสุขในการทํางาน สูญเสีย

ความตั้งใจ และไมมีสมาธิในการทํางาน มีทัศนคติทางลบตอตนเองและผูอ่ืน เชน หงุดหงิด หมดหวัง 

อึดอัดใจ วิตกกังวล 

 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผูท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณมักจะมีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติผิดปกติ ไมตองการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มีปญหาในการสื่อสาร ความตั้งใจและเอาใจใสตอการ

ปฏิบัติงานลดลง มีปญหากับลูกคาและผูมารับบริการ ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลใหงานไม

สําเร็จตามเปาหมาย สงผลใหลางานเพ่ิมข้ึน จนในท่ีสุดกอใหเกิดอาการอยากเปลี่ยนงานหรือลาออก

จากงาน ซ่ึงบางคนหาทางออกโดยการพ่ึงยาระงับประสาท สุราหรือยานอนหลับ 

 3.2 ผลกระทบตอบุคคลและสังคมรอบขาง ผูท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณ

มักแสดงอาการโกรธ หงุดหงิดผูอ่ืน สงผลใหเกิดปญหากับผูรวมงานหรือลูกคา 

 3.3 ผลกระทบตอองคกร องคกรไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีวางไวได 

เนื่องจากสูญเสียบุคลากรจากการลาออก ซ่ึงนําไปสูความเบื่อหนายระดับองคกร (Organizational 

burnout) 

Maslach (1986) กลาวถึงผลกระทบของความออนลาทางอารมณไววาเปนสาเหตุใหรางกาย

ออนเพลีย มีความรูสึกดอยคุณคาในตัวเอง เกิดทัศนคติไปในทางลบ ซ่ึงมีผลตามมาดังนี้ 
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1. ผูรับบริการเกิดความออนลาทางอารมณ 

 สิ่งเหลานี้สงผลใหลูกคาไดรับบริการอยางไมมีคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรขาดความคิดและ

ไหวพริบในการแกปญหาท่ีซับซอน เนื่องจากปญหาท่ีซับซอนตองอาศัยการตัดสินใจจากพ้ืนฐานชีวิตท่ี

มีจิตใจและอารมณท่ีปกติ 

2. เกิดความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน 

ผูท่ีเผชิญกับความออนลาทางอารมณจะรูสึกผูกพันกับองคกรนอยลง มีแตความสนใจใจความ

ตองการของตนเอง ไมสนใจความตองการและความเปนอยูของผูอ่ืน พยายามตอตานการกระทําใดๆท่ี

ทําใหตนเองเสียเวลาและพลังงาน ไมชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน เม่ือบุคคลเหลานี้มีจํานวนมากๆ ทําให

เพ่ือนรวมงานรูสึกขัดแยงในหนาท่ีของตนเอง จะสงผลใหแตกแยกในหนวยงานตามมา 

3. การมีสวนรวมในงานนอยลง 

บุคคลท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณ นอกจากจะขาดงานบอย ยังมีพฤติกกรมการ

ถอยหนี โดยเม่ือพนจากเวลาทํางานแลวจะไมนึกถึงสิ่งท่ีเก่ียวของกับงานเลย ไมเกิดความผูกพันกับ

งาน 

4. เกิดการเขาออกจากงานมากข้ึน 

บุคคลท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณ มักมีความตองการเปลี่ยนงานบอย ทําใหองคกร

สูญเสียคาใชจายในการฝกอบรมและจัดเตรียมบุคลากรใหมมาแทนท่ี สงผลใหพนักงานเกาเสียขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานและยังสูญเสียภาพพจนของวิชาชีพอีกดวย 

5. ชีวิตครอบครัวไมมีความสุข 

ผูท่ีเผชิญกับความออนลาทางอารมณมักมีพฤติกรรมท่ีเปนลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

สงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงตามไปดวย มักแสดงอาการบนเก่ียวกับปญหาจากท่ีทํางาน เครียด โกรธ 

แยกตัวอยูเงียบๆมากกวา และมีเวลาใหครอบครัวนอยลง 
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6. สุขภาพเสื่อมลง 

ผูท่ีเกิดความออนลาทางอารมณ มักคิดวาความหวังของตนเองไมอาจเปนจริงได จึงเกิด

ความรูสึกผิดและโกรธ มีพลังงานในการทํางานนอยลง ดูแลตนเองนอยลง และหาทางออกโดยการพ่ึง

สุรา เสพยาเสพติด หรือใชยาระงับประสาทเนื่องจากนอนไมหลับ จนอาจเสพติด สงผลใหรางกาย

เสื่อมโทรมได 

(Burke and Richardson ,1993) กลาวถึงผลกระทบจากกลุมอาการความออนลาทาง

อารมณวา ทําใหบุคคลหนีงาน ไมมาทํางาน หรือลาออกจากงาน ลดความเปนบุคคล สงผลใหเกิด

ความออนลาทางอารมณ  

 4. อาการและการแสดงออกของความออนลาทางอารมณในการทํางาน 

 Simendinger and Moore, 1985 (อางถึงใน วราลักษณ ปวนสุรินทร) แบงอาการแสดง

ความออนลาทางอารมณในระดับบุคคล 2 ระดับ ดังนี้ 

อาการดานรางกาย 

บุคคลจะมีอาการฝนรายในเวลากลางคืน หันไปพ่ึงบุหรี่ สุราหรือยากลอมประสาท เบื่อ

อาหาร น้ํายอยในกระเพราะหลั่งนอยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก อาจทําใหมีน้ําหนักอวนหรือ

ผอมเกินไป เกิดอาการพูดไมชัด พูดตะกุกตะกัก และพูดไดยากข้ึนเรื่อยๆ เม่ือเกิดอาการเครียด

นอกจากนี้ยังกัดฟน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อบริเวณไหล คอและหลัง หรือปวดศีรษะแบบไมเกรน 

คลื่นไส อาเจียน  ไมสบาย ครั่นเนื้อครั่นตัว เหง่ือออกมาก ปสสาวะบอย ทองอืด อาหารไมยอย 

ทองเสีย เปนแผลในกระเพราะอาหาร หัวใจเตนแรงละเร็ว ความดันโลหิตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกิดบอย 

หากบุคคลเกิดความเครียด ปากและคอแข็ง บุคคลจะมีแนวโนมเกิดอุบัติเหตุงายและมีกําลังในการ

เสียใจรองไหมากกวาปกติ นอนไมหลับ และเกิดอาการสะดุงไดงาย นอกจากนี้ยังมีสภาวะประสาท

ออนๆ หัวเราะงายและ มีอาการตัวสั่นดวยความกลัว  ในกรณีท่ีเปนผูหญิงจะมีอาการปวดทองขณะมี

ประจําเดือนหรือรอบเดือนมาผิดปกติมารวมดวย 
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อาการดานจิตใจ  

บุคคลมีพฤติกรรมขาดการไตรตรอง มีความคิดลองลอย ตื่นเตน ตกใจมากกวาปกติ มีอาการ

ซึมเศราและออนเพลีย สับสน มีความคิดขัดแยง มึนและงง เนื่องจากขาดสมาธิ มีความคิดลองลอย 

ไมรับรูเหตุการณภายนอก วิตกกังวล กลัวอยางไมมีเหตุผล สงผลใหเกิดความตึงเครียด และเหนื่อยลา 

ไมสดชื่น 

Maslach ,1982 กลาวถึง ความเบื่อหนายวา ประกอบดวยกลุมอาการ 3 ดาน คือดานความ

ออนลาทางอารมณ ดานการลดความเปนบุคคลในผูอ่ืน และดานความรูสึกไมประสบความสําเร็จ ซ่ึง

อธิบายกลุมอาการดังกลาวไวดังนี้ 

1.  ความออนลาทางอารมณ เปนอาการท่ีสําคัญของกลุมอาการเบื่อหนาย ซ่ึงหมายถึงอาการ

หมดกําลังท่ีจะดําเนินชีวิตตอไป ทอแท ไมมีกําลังใจ ไมสามารถเสียสละอะไรใหผูอ่ืนไดอีก เนื่องจาก

ออนลามากเกินไป ดังนั้น ทางออกหนึ่งหนึ่งท่ีจะหลีกเลี่ยงจากภาวะนี้ไดคือ การแยกตัวเองออก ลด

การติดตอกับผูอ่ืน เพ่ือลดการถูกขอรองเก่ียวกับงาน ซ่ึงในท่ีสุด บุคคลจะกลายเปนผูท่ีมีลักษณะ

เขมงวดกับกฎระเบียบ บุคคลจะหลีกเลี่ยงการพบปะผูคน ซ่ึงการหางเหินนี้ มีผลตอการใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. การลดความเปนบุคคลในผูอ่ืน เปนการมองผูอ่ืนในแงลบหรือคาดเดาไปในทางราย เกลียด

ผูอ่ืนไดงาย ซ่ึงสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาทางลบตอผูอ่ืนในรูปแบบตางๆ เชน การดูถูกเหยียดหยาม  ดู

หม่ิน ไมแสดงความสุภาพออนโยน ไมใสใจผูอ่ืน เม่ือบุคคลมีลักษณะการลดความเปนบุคคลในผูอ่ืน 

เขาจะแสดงความตองการแยกตัวออกไป ไมตองการใหใครมายุง แสดงประชดและหงุดหงิด 

3. ความรูสึกไมประสบความสําเร็จ สืบเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาทางลบตอผูอ่ืน สงผลให

บุคคลเบื่อหนายทางอารมณ ซ่ึงรับรูจากการแสดงออกพฤติกรรมท่ีเลวลงของตนเองในตอนนั้น รวมท้ัง

ใหบริการไมดีพอ จึงเกิดความรูสึกผิด และดอยความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 

สูญเสียความนับถือในตนเองและเกิดความซึมเศราตามมา บางคนหาทางออกโดยกายหาคนเปนท่ี

ปรึกษาหรือเปลี่ยนงานซ่ึงนํามาซ่ึงความเครียดจากการตองติดตอกับลูกคาเหลานั้น 
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 5. การปองกันความออนลาทางอารมณในการทํางาน 

ความออนลาทางอารมณสงผลตอบุคคล ครอบครัว สังคม และอาชีพเปนอยางมาก ดังนั้น

บุคลากรและผูบริหารควรชวยกันปองกันไมหึความเบื่อหนายเกิดข้ึนกับตนเอง ซ่ึงการปองกันความ

เบื่อหนายนี้ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก การจัดการกับตนเอง (Self environment) และการจัดการ

สภาพแวดลอม (Environment management)  ผูเสนอแนะการจัดการกับตนเอง (Yee, 1981 : 

14-16; Duxbury, 1984 อางถึงใน วิไล พัวรักษา) ดังนี้ ตั้งเปาหมายและความคาดหวังไวสูงและเกิน

ความจริง จะชวยใหประสบความสําเร็จและลดความคับของใจได พยายามคนหาแหลงท่ีกอใหเกิด

ความเครียด และพัฒนาวิธีการปรับตัวเพ่ือเผชิญกับความเครียดและสรางอารมณขันและทํากิจกรรมท่ี

ไมกอใหเกิดความเครียด หลีกเลี่ยงการแขงขัน ควรชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเม่ือมีปญหา และท่ีสําคัญ

ควรสนุกกับงานและเพ่ือนรวมงาน รวมไปถึงบทบาทของตนเอง ควรรับประทานอาหารและออกกําลัง

กายใหเพียงพอ แบงเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีงานอดิเรกบาง หยุดพักผอน และสอดคลองกับ

แผนกําดําเนินชีวิตของตนเอง หากไมพอใจควรตอสูหรือเรียกรองความเปนธรรม มีการแกปญหากับ

ผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน และแสดงความรูสึกของตนเองอยางชัดเจน แตควรรูขอจํากัดของตนเอง

และทําความเขาใจวามีหลายสิ่งหลายอยางในชีวิตท่ีตองใชเวลาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได และดําเนิน

ชีวิตอยางมีความหมาย ควรตั้งเปาหมายสําหรับตนเอง แตในขณะเดียวกันก็ควรสํารวจขอบกพรอง

ของตนเองดวย หากเกิดปญหา ไมควรนําปญหาท่ีทํางานกลับไปท่ีบาน หรือนําปญหาท่ีบานไปท่ี

ทํางาน และสุดทายควรพัฒนาตนเองอยูเรื่อยๆ โดยการเขารวมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ

กับเพ่ือนรวมงานหรืออานวารสารตางๆ 

 นอกจากนี้ บรรยากาศการทํางาน การจัดสภาพการทํางานใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

ทํางาน ซ่ึง Halin, 1996 (อางถึงใน จันทรา วีรปฏิญญา) กลาววา บรรยากาศในการทํางานเปนสิ่ง

สําคัญท่ีจะชวยลดความเครียด ภาวะกดดัน โดยเสนอวาควรเปนบรรยากาศแจมใส บุคลากรมีขวัญ

และกําลังใจดี ชวยเหลืองานกัน มีความพึงพอใจในงาน สวนพฤติกรรมของผูบริหาร ควรมีบุคลิกภาพ

ท่ียืดหยุนตามสถานการณ ใหความชวยเหลือผูรวมงาน ควรมีการติดตอสองทาง คือในแนวนอน ซ่ึง

เปนการชวยเหลือกันระหวางบุคลากรดวยกันเอง และในแนวดิ่งระหวางบุคลากรกับผูบริหาร ทําใหผู

หารกับบุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน ทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย

ตอเพ่ือนรวมงานและงาน หรือเกิดความเบื่อหนายนอยลง 
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สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 

เม่ือบุคคลเกิดความออนลาทางอารมณ จะสงผลใหขาดความกระตือรือรนในการทํางานและ

การดําเนินชีวิต ประสิทธิภาพในการทํางานจะดอยลง หรือถึงข้ันลาออกจากงานได ความออนลาทาง

อารมณสามารถเกิดไดกับบุคลากรทุกอาชีพ ความออนลาทางอารมณสงผลกระทบ 2 ดาน จําแนก

เปน1.ผลกระทบตอตนเอง แบงเปนดานรางกายเชน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดศีรษะจากไมเกรน เปน

เครียดลงกระเพราะ และดานจิตใจ เชน  ข้ีหงุดหงิด โกรธงาย ดานพฤติกรรมการทํางาน เชน วิตก

กังวลอยูตลอดเวลา ไมมีสมาธิในการทํางาน สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 2.สงผลตอเพ่ือน

รวมงาน ลูกคาและคนรอบขาง เชน มีปญหาในการสื่อสารกับผูอ่ืน มีปญหากับลูกคา ไมตั้งใจทํางาน 

3.สงผลตอองคกร เชน เกิดการลาออก สงผลใหองคกรตองเปลืองทรัพยากรในการหาบุคลากรใหมๆ 

องคกรไมสามารถบรรลุ เปาหมายท่ีเคยวางไว ได  กอให เ กิดความเบื่อหนายระดับองคกร 

(Organizational burnout) สําหรับอาการและระดับของความเบื่อหนายทางอารมณนั้นมีมากมาย 

ทางดานรางกายเชน ปวดศีรษะ นอนไมหลับจนตองพ่ึงสิ่งเสพติด สุรา ยากลอมประสาท สงผลให

สุขภาพแยลง ทางดานจิตใจ เชน วิตกกังวล มีความตึงเครียด มีความคิดลองลอย ไมมีสมาธิ สงผลให

เปนโรคซึมเศรา ซ่ึงบางรายถึงข้ันฆาตัวตายได จะเห็นไดวา ความเบื่อหนายทางอารมณอาจเปนแค

ปจจัยเล็กๆ แตกอใหเกิดโรคมากมายตามมาและรายแรงจนถึงข้ันฆาตัวตาย  

ในขณะเดียวกันก็มีการปองกันความออนลาทางอารมณไดเหมือนกัน เชน สรางอารมณขัน 

พยายามทําจิตใจใหสบาย พักผอน ไมเครียด ผูบริหารและเพ่ือนรวมงานมีการแสดงความคิดเห็นอยาง

ไมมีถูกไมมีผิด เพ่ือใหทุกคนกลาแสดงความคิดเห็น  รวมไปถึงการแกปญหารวมกัน และไมนําปญหา

กลับไปท่ีบาน หรือ ไมนําปญหาท่ีบานไปทําท่ีทํางาน นอกจากนี้ ควรสรางบรรยากาศในการทํางานให

ดีท่ีสุด เนื่องจากบรรยากาศในการทํางาน เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสามารถกอใหเกิดความออนลาทาง

อารมณได ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน ผูบริหารควรปรับตัวไดในทุกสถานการณ 

ชวยเหลือพนักงาน และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับพนักงาน ซ่ึงพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน)  สามารถนําหลักการปองกันความเบื่อหนายไปใชในการขจัดความออนลาทางอารมณในการ

ทํางานของตนเองและเพ่ือนรวมงาน  ผูบริหารก็ควรนําไปใชกับตนเองและพนักงาน อาจจัดเปนการ

อบรม ใหความรูแกพนักงาน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผูท่ีประสบกับความออนลาทางอารมณมักรูสึก

ดอยคุณคาในตนเองและงานท่ีทํา และมีทัศนคติไปในทางลบกับเพ่ือนรวมงาน งานหรือแมกระท่ังกับ
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หัวหนางาน เนื่องจากทําอะไรก็ไมสําเร็จ ขาดสมาธิ ปฏิบัติงานมีปญหา ดังนั้น ผูบริหารควรใหขวัญ

และกําลังใจแทนท่ีจะซํ้าเติม เพราะคนเหลานี้ตองการการยอมรับจากผูอ่ืน วาตนเองยังสําคัญกับ

แผนก สําคัญกับองคกร และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาองคกร  

ดังนั้นการท่ีจะขจัดความออนลาทางอารมณไดนั้น บุคคลควรทราบถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ

ออนลาทางอารมณ แลวขจัดใหตรงจุด จะชวยใหบุคคลขจัดไดไวข้ึน โดยความออนลาทางอารมณมี

สาเหตุมาจากหลายๆประการ ซ่ึงแบงเปน 2 ประการ ไดแกปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานการ

ปฏบิัติงาน ปจจัยดานบุคคลเชน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยของการเกิด

ความออนลาทางอารมณ และปจจัยดานการปฏิบัติงาน เชน ความเครียดจากการทํางาน ซ่ึงมีผลมา

จากงานท่ีเยอะเกินไป ความสัมพันธของบุคคลกับเพ่ือนรวมงานหรือผูบริหาร สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (2542) กลาววาปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณในการ

ทํางานท่ีสําคัญคือสิ่งท่ีกอใหเกิดความเครียดในการทํางาน (Job Stressors) ซ่ึงแบงเปน รูปแบบ

ความสัมพันธของผูบริการและผูรับบริการ และภาระงานท่ีหนักมากเกินไป อีกดานคือความขัดแยงใน

บทบาทหนาท่ี (Role Conflict) และความคลุมเครือของบทบาท (role ambiguity) ซ่ึงความขัดแยง

ในบทบาทหนาท่ีคือความคาดหวังท่ีบุคคลตางๆมีในตัวผูปฏิบัติงาน สวนความคลุมเครือเกิดข้ึนเม่ือ

ผูปฏิบัติงานมีขอมูลไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน วางานท่ีรับผิดชอบคืออะไร มีขอบเขตแคไหน มีสิทธิ

อะไรบาง นอกจากนี้ สุชาดา วุฒิศิริ (2537 : 106-124) กลาววาผูบริหารท่ีมีลักษณะบทบาทตางกัน 

จะมีระดับความเครียดและความออนลาทางอารมณในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน โดยท่ีลักษณะของ

บทบาทท่ีมีความสัมพันธกับความออนลาทางอารมณในการปฏิบัติงานของผูบริหาร คือ ผูบริหารมี

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี จะมีระดับความออนลาทางอารมณในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบริหารท่ีมี

ความคลุมเครือในบทบาท จะเห็นวา ไมวาความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีหรือความคลุมเครือใน

บทบาทลวนสงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณดวยกันท้ังสิ้น สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัย

หนึ่งท่ีกอใหเกิดความเบื่อหนายอารมณ  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงนิยามคําวาความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) หมายถึง การ

อยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแตไมสามารถเปลี่ยนได จึงกอใหเกิดความความไมพอใจ เบื่อหนายกับ

สภาวะท่ีเปนอยู ไมมีแรงบันดาลใจในการทําอะไร และเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดเรื้อรัง

จากการทํางานกอใหเกิดความออนลาทางอารมณ ไรความสามารถ ไมมีแรงจูงใจในการทํางานและ
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กระทบไปถึงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการแสดงออกท่ีแตกตางกันไป เชน การมาทํางานสาย 

ไมกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึงอาการเหลานี้จะเกิดข้ึนเพียงแคชวงหนึ่ง ซ่ึงความออนลาทางอารมณ

สวนนี้ เ ก่ียวของกับปจจัยดานบุคคลและดานงาน หากบุคคลไมสามารถปรับตัวเพ่ือเผชิญกับ

ความเครียดได จะสงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณ และหมดความอดทนในการทํางานอีกตอไป 

เม่ือเกิดอาการดังกลาว สงผลตอการดําเนินชีวิต หรือบางคนรายแรงถึงข้ันลาออกจากงานได ผูวิจัยจึง

กําหนดสมมติฐานของวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงสมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

งานวิจัยเกี่ยวกับความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณ 

 กษวรรณ ราชศักดิ์  (2540) กลาวถึงจุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคลุมเครือและระดับ

ความขัดแยงในบทบาท และความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษากลุม

ตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย จํานวน 203 

คน ผลการวิจัยพบวา ความคลุมเครือในบทบาทอยู ในระดับนอย ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลใหเกิดความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

ไดแกบทบาทดานวิชาการและการวิจัยเปนอันดับแรก และบทบาทดานบริการเปนอันดับสุดทาย แต

ท้ัง 2 ปจจัยนี้ก็นําไปสูความออนลาทางอารมณในท่ีสุด 

สําหรับปจจัยความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความเบื่อหนายทางอารมณ 

ผูวิจัยพบวางานวิจัยของ นันทยุทธ หะสิตะเวช (2546) กลาวถึงสาเหตุของความออนลาทางอารมณไว

ในดานปจจัยดานงานท่ีปฏิบัติวา ปญหาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคลากรกับเพ่ือนรวมงาน หรือ 

ความออนลาทางอารมณ 

(Emotional Exhaustion) 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี 

(Role Ambiguity) 
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ตอผูบริหาร และมีปริมาณงานท่ีมากเกินไป หากเกิดสถานการณท่ีมีการแขงขันมากกวาการชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีและลดประสิทธิภาพในการทํางานลง จนเกิด

ความเบื่อหนายในท่ีสุด ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงสมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทาง

อารมณ 

งานวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลตอความออนลาทางอารมณ 

 ปรารถนา เล็กสมบูรณ (2554) ศึกษาเรื่องความเครียด การเผชิญปญหา และความเหนื่อย

หนายในงานของผูปฏิบัติการชวยเหลือในสถานสงเคราะหของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธี มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของความเครียดในงาน การเผชิญปญหา และความเหนื่อยหนาย

ในงานของผูปฏิบัติการชวยเหลือในสถานสงเคราะหของรัฐบาล ผลการวิจัยพบวาผูปฏิบัติการ

ชวยเหลือในสถานสงเคราะหของรัฐบาลมีความออนลาทางอารมณและทํางานดวยความวิตกกังวล ซ่ึง

ความออนลาทางอารมณดังกลาวเกิดจากความไมกาวหนาในหนาท่ีการงาน ปริมาณงานท่ีมากเกินไป 

ไมมีการแบงงานเปนสัดสวน มีปญหาความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีกับผูรวมงาน 

 จากผลการวิจัยของภัททสาร ศรีดาวเรือง (2538) ศึกษาความขัดแยงของพนักงานกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีในโครงสรางองคกรสาขาสมบูรณแบบ ในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนกลุมประชากร มีลักษณะแนวคิดเก่ียวกับ

ความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ซ่ึงสาเหตุความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ไดแก ความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน โดยสวนมากมักมีสาเหตุจากการแสดงพฤติกรรม

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(Role Conflict) 

ความออนลาทางอารมณ 

(Emotional Exhaustion) 
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ของคูกรณีเม่ือทราบวาเกิดความขัดแยง ซ่ึงสาเหตุเหลานี้สงผลตอความออนลาทางอารมณของ

บุคลากรในการทํางาน 

5. แนวคิดเรื่องความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

นิยามและขอบเขตของความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

ความพึงพอใจในการทํางาน(Job Satisfaction) มีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการทํางาน

และเปนสวนสําคัญในการเปดโอกาสใหบุคคลใชความรูและความสามารถ ประสบการณ ตลอดจน

ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน และผลงานท่ีออกมา แสดงถึงความตั้งใจและดวยใจรักในสิ่งท่ีทํา 

ดังนั้นงานท่ีออกมามักดีกวางานท่ีทําโดยคนไมรักงานนั้นๆ ดังนั้นความพึงพอใจนาจะเปนความรูสึกดี

ตองาน ทํางานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว มีผูสนใจศึกษาและแสดง

ความคิดเห็นไวหลายแงมุมเก่ียวกับความหมายของความพึงพอใจในงาน ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอ

ดังตอไปนี้ 

กฤษณา ศักด์ิศรี (2534: 457) และ เทพนม เมืองแมน ,สวิง  สุวรรณ (2540 : 100) และ

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 : 122) นิยามคําวาความพึงพอใจในการทํางานวา การเห็นชอบ

(Favorable) หรือเปนความพอใจและมีอารมณในทางบวกของคนทํางานท่ีมีตองานของเขา ซ่ึงมีตัว

แปรตางๆเขามาเก่ียวของ เชน ความคาดหวัง ผลตอบแทน ความพึงพอใจในงานมีผลตอการขาดงาน 

การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงความรูสึกเหลานั้นข้ึนอยูกับงานนั้นๆทําใหบุคคลไดรับความตองการท้ังดาน

รางกายและจิตใจ และเปนสวนสําคัญตอคุณภาพชีวิต การอยูรอดและความสมบูรณของชีวิตดวยหาก

บุคลากรขาดความพอใจในการทํางาน ยอมสงผลตอความม่ันคงและบรรลุเปาหมายองคกร จะเกิด

ผลรายตางๆ เชน การเก่ียงงาน การขาดงานบอยๆ การเปลี่ยนงาน รวมไปถึงการรวมคนเพ่ือประทวง 

ซ่ึงธงชัย สันติวงษ (2543 : 111) และไวท (White. อางจากกานดา จันทรแยม. 2546 : 79) กลาววา 

การจูงใจ มีพ้ืนฐานมาจากคําวา “เคลื่อนท่ี” ซ่ึงหมายถึงความกระตือรือรนนั่นเอง และมีความ

สะดวกสบายในการทํางาน มีความสุขในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 

ในขณะเดียวกัน เนตรพัณณา  ยาวิราช (2546 : 105 - 106) สรุปความหมายความพึงพอใจ

ไววา ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตองาน ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับสิ่งท่ีดีจากการปฏิบัติงาน ความพอดีของ

บุคคลและองคกรดังตอไปนี้ 1. งานท่ีทํา (work itself) การทํางานท่ีตนเองสนใจและมีโอกาสในการ
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เรียนรู และไดรับการยอมรับจากการทํางานนั้นๆ 2. การมีหัวหนาท่ีดี (supervision) หัวหนาควรมี

ความสามารถทางเทคนิคในการทํางานและมีทักษะท่ีดี ควรสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางหัวหนาและ

พนักงาน 3. สภาพการทํางาน (working  conditions)   สภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งสําคัญท่ี

สงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน เชน การมีบรรยากาศการทํางานท่ีสะดวกสบาย มีอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใชครบครัน 4. การจายคาตอบแทน (pay) หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดรับจากการ

ทํางานอยางเปนธรรมตามความรูและความสามารถของพนักงาน 5. มีโอกาสไดรับความกาวหนาใน

การเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน (promotion opportunities) พนักงานไดรับการสงเสริมใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึนตามความรูและความสามารถ 6. มีเพ่ือนรวมงานท่ีดี  (co-workers)  การมีเพ่ือนรวมงานท่ีมี

ความสามารถ เปนมิตร และใหการสนับสนุนท่ีดี และ7. มีความม่ันคงในงาน (job security) องคกร

และงานม่ันคง ตอเนื่องตลอดเวลา แตนิรมล กิติกุล (2548 : 158) ใหความหมายไววา แรงจูงใจ เปน

ศิลปะของผูนําท่ีใชจูงใจหรือนําปจจัยตางๆมาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยาง

หนึ่งตามท่ีตองการ ซ่ึงสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได และเกษมสันต วิลาวรรณ (2542, 

232-233) กลาววาการตัดสินใจลาออกจากงานมีสาเหตุมาจากหัวหนางานหรือลูกนองก็ได 

 จากความหมายของความพึงพอใจในการทํางานขางตน ผูวิจัยสรุปความหมายของความพึง

พอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกดานบวก หรือเรียกวาเปนความรูสึกดีของ

บุคคลท่ีมีตองานท่ีกําลังปฏิบัติอยู ซ่ึงเกิดจากการตอบสนองดานผลตอบแทน เชน สวัสดิการ เงินเดือน 

โบนัส โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธอันดีกับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางาน ความ

ม่ันคง นโยบายองคกร สิ่งเหลานี้สงผลใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และแสดงทักษะ

และความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีและมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลใหงานท่ี

ออกมามีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายองคกร 

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

 ความพึงพอใจในงาน เปนทัศนคติและความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีตนเองปฏิบัติ ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากงาน องคกรหรือสภาพแวดลอมตางๆตอบสนองความคาดหวังของบุคคล ซ่ึงความ

ตองการของแตละบุคคลจะเปนไปตามความพึงพอใจของแตละบุคคล ซ่ึงจะมีความรูสึกเหลานั้นมาก

หรือนอย ข้ึนอยูกับความรูสึกและทัศนคติท่ีมีตองานและสภาพแวดลอมนั้นๆ 
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ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow. 1954 : 80 อางจากแสงสุรีย สําองคกุล. 2537 : 8 - 10) 

Abraham H. Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษไดตั้งสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจไว 3 ประการ 

ดังนี้ 1.มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลา และความตองการไมมีสิ้นสุด ตราบใดท่ียังมีชีวิตอยู 2.

ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจ หรือเปนสิ่งท่ีกระตุนสําหรับพฤติกรรม

นั้นๆอีกตอไป ความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีมีอิทธิพลตอการจูงใจ และ3.ความ

ตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน ตั้งแตต่ําไปหาสูง ตามสํากับความสําคัญ เม่ือความตองการ

ข้ันต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการข้ันสูงก็จะตามมา 

มาสโลวแบงลําดับความตองการของมนุษยเปน 5 ลําดับ คือ 

 1. ความตองการดานกายภาพ (physiological needs) เปนความตองการข้ันต่ําสุดของ

มนุษยตามความคิดของมาสโลว ถือเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีมนุษยขาดไมได เชน น้ํา 

อาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัยและการพักผอน เปนตน เม่ือมนุษยไดรับการตอบสนองดานนี้แลวจน

พอใจแลว มนุษยจะมีความตองการในข้ันสูงข้ึน และความตองการดังกลาวจะกลายเปนตัวท่ีคอย

กระตุนพฤติกรรมของมนุษยตอไป 

 2. ความตองการม่ันคงปลอดภัย (safety needs) เม่ือมนุษยพอใจกับความตองการข้ันแรก

แลว ก็จะเกิดความม่ันคงและความปลอดภัยตามมา ซ่ึงความตองการดานความปลอดภัย แบงเปน  2 

ประเภท คือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โจร ผูราย ตองการมีสิ่งชวยปกปองคุมครองตนเองใหมีความ

ม่ันคงในงานท่ีทําหรือมีหลักประกันตางๆในการทํางาน เชน เม่ือบุคคลลาออก มีบําเหน็จ บํานาญ 

ไดรับเงินโบนัสในการเลี้ยงชีพ 

 3. ความตองการทางสังคม (social needs) เปนความตองการท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม เชน 

ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคมท่ีตองการ ตองการมีสภาพทางของสังคมสูงข้ึน เชนมี

ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร ซ่ึงความตองการในข้ันนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือพอใจในความ

ตองการข้ันท่ีสองแลว 

 4. ความตองการการยกยอง นับถือ และยอมรับ (esteem needs) หมายถึง ความตองการ

ใหผูอ่ืนยอมรับนับถือวาตนเองเปนคนสําคัญ มีความสามารถดานตางๆ มีชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ
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จากสังคม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของความรูสึกภายในหรือความรูสึกสวนตัว จะเห็นไดวา

ความตองการข้ันนี้มีความเขมขนสูงกวาความตองการทางสังคม ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือพอใจกับความ

ตองการทางสังคมแลว 

 5. ความตองการประจักษในตนเอง (Self Actualization) คือความตองการในการประสบ

ความสําเร็จและสมหวังในสิ่งท่ีอยากได อยากมี อยากทํา เปนสิ่งตนฝน และมีความสุขกับสิ่งท่ีตนเอง

ตองการ ซ่ึงความตองการในข้ันนี้ ถือเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือความ

ตองการข้ันต่ํากวาไดรับการสนองจนพอใจแลว ดังนั้นผูท่ีเกิดความตองการในข้ันนี้จึงมีไมมาก 

เนื่องจากบุคคลสวนมากมีความตองการถึงข้ันท่ีสี่ ความตองการข้ันท่ีหา จะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีพอใจ

กับความตองการในอันดับตนๆอยางเพียงพอแลวเทานั้น และมองวาความตองการข้ันสุดทายนี้เปน

ความตองการท่ีทาทายและอยากเอาชนะ จึงเกิดความมุงม่ันท่ีจะหาทางตอบสนองความตองการนี้ให

ได 

สําหรับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวมีหลักสําคัญวา เม่ือมนุษยไดรับการ

ตอบสนองความตองการในข้ันใดข้ันหนึ่งจนเปนท่ีพอใจแลว มนุษยจะเกิดความตองการในข้ันตอมา 

และความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้นการจูงใจคนใหถูกตอง ตองมีการศึกษากอนวา คน

ท่ีเราจะจูงใจนั้นตองการอะไร และสามารถจัดอยูในลําดับท่ีเทาไหรของความตองการท้ังหาลําดับ 

หลังจากนั้นจึงหาทางตอบสนองความตองการใหถูกตอง เชน พนักงานกลุมหนึ่งท่ีเราตองการจูงใจ มี

ความพอใจตอสภาพทางกายภาพหรือความพอใจในข้ันแรกแลว  วิธีท่ีจะจูงใจและตอบสนองความ

ตองการพนักงานเหลานั้นคือตอบสนองในดานความปลอดภัยและความม่ันคงใหกับเขา 

 ทฤษฎี X และ Y ของแมกเกรเกอร (McGregors Theory X and Theory Y)  

 สมยศ นาวีการ (2543 : 294 - 295) กลาวถึงทฤษฎี X และ Y ของแมกเกรเกอร ไววาโดย

ปกติ ผูบริหารพยายามจูงใจบุคคลดวยวิธีพ้ืนฐาน 2 วิธี ไดแก ทฤษฎี X และ Y โดยทฤษฎี X เปน

มุมมองสมัยเกาของผูบริหารท่ีเสนอวาตองควบคุม บังคับ เพ่ือจูงใจบุคคลหรือพนักงาน ซ่ึงใชปรัชญา

ของทฤษฎี xในการควบคุมกับบุคคลท่ีขัดขวางการทํางานและความคิดของเขา แตในทางตรงกันขาม 

ทฤษฎี Y เปนทัศนคติของผูบริหารท่ีเชื่อวา พนักงานหรือบุคคลสามารถรับผิดชอบและมีความคิด

สรางสรรค ดังนั้นพนักงานไมควรถูกควบคุม บังคับมากเกินไป เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี
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ประสิทธิภาพ ตามความเชื่อของงแมกเกรเกอร คือ ทฤษฎี Y เปนการประเมินบุคคลหรือพนักงานตาม

ความจริง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกับสมมติฐานดังนี้ 

ทฤษฎี  X กลาววา บุคคลท่ัวไปไมชอบงานและพยายามจะหลีกเลี่ยงงาน ไมมีความคิด

สรางสรรค และยังตอตานการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบุคคลสวนใหญจําเปนตองถูกบังคับ ควบคุมหรือมี

การขมขูดวยการลงโทษ เพ่ือใหบุคคลปฏิบัติงานเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังขาด

ความทะเยอทะยาน พยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและมองหาความม่ันคง หรือสิ่งท่ีเก่ียวกับเงิน

มากกวา มุงตนเอง แตไมมุงเปาหมายองคกร ในทางกลับกัน ทฤษฎี Y กลาววา บุคคลท่ัวไปมักมี

จินตนาการและความคิดสรางสรรคสวนบุคคลเพ่ือการแกปญหาขององคกรอยูแลว และรูจักการ

ควบคุมตนเอง เพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีพวกเขาผูกพันอยู และความผูกพันกับเปาหมาย มักข้ึนอยูกับ

ผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีเก่ียวพันกับความสําเร็จ การท่ีบุคคลใชความพยายามทางดานรางกายและ

จิตใจกับงาน ถือเปนการพักผอนหรือการเลน หากบุคคลท่ัวไปเรียนรูอยูภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมแลว

ไมเพียงพอในการยอมรับ ก็ยังแสวงหาความรับผิดชอบเพ่ิม 

 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg) 

พนัส  หันนาคินทร  (2542 : 135 - 137) สรุปแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรกไว

วา ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรกแบงเปน 2 ปจจัย ไดแกปจจัยกระตุน และปจจัยคํ้าจุน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ปจจัยกระตุน เปนสวนท่ีชวยสรางแรงจูงใจ ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายในท่ีชวยใหทํางานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงมีองคกระกอบดังนี้ 

 1.มีโอกาสกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง ซ่ึงกระตุนใหบุคคลพยายามทํางานอยาง

เต็มความสามารถ เพ่ือใหงานออกมาประสบความสําเร็จ 

 2. ความรับผิดชอบในงาน เปนการไดรับความไววางใจจากหัวหนางาน หรือเรียกได

วาหัวหนางานควบคุมนอยท่ีสุดเนื่องจากเชื่อในความสามารถ หรือแตงต้ังใหเปนผูนําในการปฏิบัติ

หนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่ง 
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 3. โอกาสท่ีทํางานไดสําเร็จ เปนตัวกระตุนท่ีทํางานอยางอ่ืนตอไป ซ่ึงมีบทบาทใน

การสรางแรงจูงใจเปนอยางมาก เพราะเม่ือบุคคลทํางานสําเร็จ ก็เกิดกําลังใจและพึงพอใจ 

 4.การไดรับการยอมรับนับถือเนื่องมาจากการทํางาน เชน การทํางานท่ีตองใช

ความสามารถสวนตัวหรือความสามารถพิเศษ 

 5. ลักษณะงาน ควรมีความเหมาะสมและนาสนใจตอความสามารถของบุคคล มี

ความทาทาย เพ่ือใหบุคคลพยายามทําใหสําเร็จดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหบุคคลใชความคิด

สรางสรรค 

 ปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยท่ีหากบุคคลขาดไปจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน เพราะ

ปจจัยเหลานี้เปนตัวชวยใหไมเกิดความไมพึงพอใจ แตก็ไมเปนตัวสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจ 

ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

 1. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจท่ีจะ

ทํางาน เปนความรูสึกท่ีกอใหเกิดความมานะพยายาม และสงผลใหบุคคลพยายามทํางานใหดีข้ึน 

เพราะมีพ้ืนฐานท่ีนาไววางใจ สงผลใหบุคคลมีความสุขในการทํางาน ดังนั้นบุคคลจะเกิดแรงจูงใจใน

การทํางานตอไป 

 2. สถานภาพในหนวยงาน ไดแก ตําแหนง หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ยอมสงใหเกิด

ความภาคภูมิใจและความพึงพอใจ สงผลใหเกิดความพอใจในการทํางาน เชน การเปนหัวหนางาน มี

งานมากข้ึนแตเงินเดือนไมเพ่ิมข้ึน สงผลใหบุคคลไมพอใจเพราะมีความรับผิดชอบสูงกวาคนอ่ืนใน

องคกร 

 3. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  หากเปนไปในทางท่ีดี ชวยเหลือกันทํางาน แต

หากเปนไปในทางตรงขาม กอใหเกิดความสบายใจในการทํางาน แตผลมักเกิดกับผูใตบังคับบัญชา

มากกวา 

 4.  ภาวะหรือเง่ือนไขในการทํางาน เชน ข้ันตอนการทํางาน ความสะดวกสบายใน

การทํางาน ตลอดจนสถานท่ีทํางาน หากท่ีทํางานมีบรรยากาศไมดี หรือพ้ืนท่ีคับแคบ อากาศไมปลอด
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โปรง กอใหเกิดความรูสึกอึดอัด หากสถานท่ีทํางานอยูหางจากท่ีพักอาศัย ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําให

บุคคลเกิดความเบื่อหนายในการเดินทางและเบื่องานได 

 5. คาตอบแทนหรือรายได เปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยธํารงในการรักษาบุคลากร แตไมมี

สวนชวยมากนักในการสรางแรงจูงใจ เพราะหากเวลาผานไป เงินเดือนท่ีสูงข้ึนกลับกลายเปนเรื่อง

ธรรมดา เงินเดือนท่ีสูงข้ึนกลับสรางแรงจูงใจไดไมมากเทาท่ีควร หากไมมีปจจัยอ่ืนมาเสริม 

 6. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในระดับเดียวกัน ควรมีความสัมพันธอันดี สนิท

สนมกลมเกลียวกัน จะสงผลใหมีแรงใจในการทํางานมากข้ึน หากเกิดการทะเลาะวิวาท สงผลใหการ

ทํางานเปนเรื่องท่ีนาเบื่อ สงผลใหแรงจูงใจในการทํางานนอยลง และหากเกิดการแตกแยก หรือเปน

ศัตรูกัน ความตั้งใจในการทํางานก็ลดลงตามมาก เพราะตองคอยระแวงเพ่ือนรวมงานมากกวา 

 7. ชีวิตสวนตัว โดยปกติเรื่องงานกับเรื่องสวนตัวควรแยกออกจากกัน แตในความ

เปนจริง คนท่ีมีชีวิตสวนตัวท่ีไมสะดวกสบาย ก็จะทําความไมสบายนั้นมาท่ีทํางานดวย สงผลใหขาด

ความตั้งใจและกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหเกิดความคิดวาการทํางานเปนเรื่องท่ีนาเบื่อ 

 8. นโยบายและการบริหารงาน โดยเฉพาะฝายบุคลากร มักเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด

ความรูสึกดีหรืออึดอัดในการทํางาน 

 9. สัมพันธภาพกับหัวหนางานและวิธีควบคุม บางครั้งงานถูกกับนิสัยและ

ความสามารถของพนักงานแตการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนางานอาจสงผลใหเกิดความไมพอใจได 

กลาวโดยสรุป คือ ไมวาทฤษฎีใดก็ตามท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ตางมีสวนท่ีเหมือนกันอยู

อยางหนึ่ง คือ การสรางความพึงพอใจใหพนักงาน ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และรูสึกภูมิใจ ยินดีท่ี

ไดปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือใหงานสําเร็จและสงผลใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรตามมา 

 2. องคประกอบและปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในงาน 

นักวิชาการหลายทาน ไดจําแนกองคประกอบและปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานไว ดังนี้ 
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 คูเปอร (Cooper 1958: 31-33) สรุปปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในงานมีดังนี้  งาน

นาสนใจ มีโอกาสกาวหนาในการทํางาน.ในอนาคต การเดินทางสะดวก สภาพการทํางานดี ไดรับ

คาตอบแทนอยางยุติธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ และมีอุปกรณท่ีดีตอการทํางานทําให

พนักงานทํางานอยางสะดวกสบาย นอกจากนี้ การมีหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานท่ีดีก็เปนสิ่งสําคัญ  

 พิทยา  บวรวัฒนา (2541 : 34 - 35) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานและทุมเทเพ่ือ

องคกร เปนผลมาจากลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1. ลักษณะชองงาน หมายถึง งานท่ีทํามีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ปราศจากความไมคลุมเครือ (role ambiguity)   

นอกจากนี้งานท่ีปฏิบัติเปดโอกาสใหบุคลากรใชความสามารถตางๆอยางสุดความสามารถโดยไมปด

ก้ัน 2. ลักษณะขององคกร เชน ภาวะผูนํา โครงสรางองคกร และอายุขององคกร และ3. 

ลักษณะเฉพาะของพนักงาน หรือคนงาน เชน อายุ เพศ รายได การศึกษา และประสบการณ  

นักวิชาการสวนมากมองวางานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกําหนดความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตองาน และ

มองวาลักษณะของพนักงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดความทุมเทของคนท่ีมีตอองคกร 

เสนาะ ติเยาว (2544 : 228) กลาววาปจจัยท่ีสงผลใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

คือ ลักษณะงานท่ีทํา ลักษณะงานสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน  ทําใหบุคคลรูสึก

ภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากนี้สภาพการทํางาน สามารถกระทบตอความตองการดาน

รางกายและสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงนโยบายและฝายบริหารขององคกร สิ่งนี้

สะทอนถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และบทบาทของผูปฏิบัติงานและ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา สิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการทํางาน

และความพอใจในสังคมและความกาวหนาท้ังเรื่องงานและตําแหนงงาน ความชํานาญ ประสบการณ

ในการทํางาน สุดทายผลตอบแทน เพราะผลตอบแทนสะทอนคุณคาของงานและผูปฏิบัติงาน รวมไป

ถึงแสดงถึงความเทาเทียมกันของผูบริหาร 

 ปจจัยท่ีแตกตางท่ีกลาวมาขางตนจะสงผลตอความพึงพอใจของแตละบุคคลท่ีมีตอ

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปฏิบัติอยู แตนักวิชาการหลายๆทานก็มีทัศนะตอปจจัยท่ีใชศึกษา

ประเด็นความพึงพอใจในการทํางานในงานแตกตางกัน เนื่องจากไมมีกฎเกณฑตายตัว  
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 3. ประเภทของแรงจูงใจในการทํางาน 

นักวิชาการแบงความพึงพอใจออกเปน 2 ประเภท (สมยศ  นาวีการ. 2544  : 126-130) 

  3.1 การจูงใจภายใน (Intrinsic  Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ี

ตองการทําบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ซ่ึงไมจําเปนตองใชปจจัยใดๆมาลอหรือกระตุน การจูงใจ

ประเภทนี้มีคุณคาตอการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง โดยการจูงใจประเภทนี้แบงเปน 1. ความตองการ 

(Needs) คนเราทุกคนมีความตองการ และความตองการเหลานั้นทําใหเกิดความพยายามหรือแรงขับ 

แรงขับเหลานั้นสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตน ซ่ึงจะเกิดผลเปนความพึง

พอใจ ความสบายใจ เชน ตองการความสําเร็จ และสงผลใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือ

นํามาซ่ึงความสําเร็จ 2. ความสนใจพิเศษ (Special Interest)  หากบุคคลสนใจดานใดเปนพิเศษ จะ

สงผลใหบุคคลต้ังใจทํางานและทําใหงานประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว และ3. ทัศนคติ หรือ

เจตคติ (Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จัดเปนแรงจูงใจภายในท่ีกระตุนให

บุคคลแสดงพฤติกรรม เชน หากพนักงานมีทัศนคติท่ีดีตอหัวหนางาน งานท่ีออกมาจะมีคุณภาพ 

  3.2 การจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation)  คือสภาวะของบุคคลท่ีไดรับ

การกระตุนจากภายนอก เพ่ือนําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายของตน เชน ความกาวหนา 

ความหวังของบุคคล การชมเชย การใหรางวัล เปนตน 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

 จากทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจตางๆท่ีไดศึกษา ทําใหผูวิจัยทราบวา ทฤษฎีความตองการ

ของมนุษยของมาสโลว คือบุคคลมีความตองการอยางไมสิ้นสุด และพยายามทําใหไดรับการ

ตอบสนองจนพอใจ และเพ่ิมลําดับข้ันความตองการมากข้ึนเรื่อยๆ และทฤษฎี X และ Y ของแมกเกร

เกอรท่ีกลาววา เปนมุมมองสมัยเกาของผูบริหารท่ีเสนอวาตองควบคุม บังคับ เพ่ือจูงใจบุคคลหรือ

พนักงาน ซ่ึงใชปรัชญาของทฤษฎี X ในการควบคุมกับบุคคลท่ีขัดขวางการทํางานและความคิดของ

เขา แตในทางตรงกันขาม ทฤษฎี Y เปนทัศนคติของผูบริหารท่ีเชื่อวา พนักงานหรือบุคคลสามารถ

รับผิดชอบและมีความคิดสรางสรรค ดังนั้นพนักงานไมควรถูกควบคุม บังคับมากเกินไป เพ่ือให

พนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 

(Herzberg) ท่ีกลาววาทฤษฎีนี้มี 2 ตัวแปร ไดแก 1. ปจจัยกระตุน เปนสวนท่ีชวยสรางแรงจูงใจ ซ่ึง
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เปนแรงจูงใจภายในท่ีชวยใหทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ2. ปจจัยคํ้าจุน เปนปจจัยท่ีหากบุคคล

ขาดไปจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน เพราะปจจัยเหลานี้เปนตัวชวยใหไมเกิดความไมพึง

พอใจ แตก็ไมเปนตัวสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจ จะเห็นไดวา ไมวาทฤษฎีใดก็ตามท่ีเก่ียวกับ

ความพึงพอใจ ตางมีสวนท่ีเหมือนกันอยูอยางหนึ่ง คือ การสรางความพึงพอใจใหพนักงาน ปฏิบัติงาน

ดวยความเต็มใจ และรูสึกภูมิใจ ยินดีท่ีไดปฏิบัติงานนั้นๆ เพ่ือใหงานสําเร็จและสงผลใหบรรลุตาม

เปาหมายขององคกรตามมา สําหรับปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความพึงพอใจก็มีมากมายและทุกอยางลวน

เปนความตองการของมนุษย หากแตละบุคคลอาจมีระดับความตองการและปจจัยท่ีสงผลตอความพึง

พอใจแตกตางกัน สําหรับธนาคารพาณิชยไทย หากมองภายนอก สถาบันทางการเงินตอบสนองความ

ตองการของมนุษยแลวบางประการ เชน ความม่ันคงในงาน มีโอกาสไดรับความกาวหนาในการเลื่อน

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน แตความกาวหนา ก็ข้ึนอยูกับแผนกหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดวย ดังนั้นปจจัย

ภายนอกท่ีธนาคารสามารถทําเพ่ือรักษาบุคลากรใหพึงพอใจตองานและองคกรท่ีธนาคารสามารถทํา

ได ไดแก การมีสภาพในการทํางานท่ีดี อากาศปลอดโปรง ไมอึดอัด มีอุปกรณในการทํางานครบครัน 

หรือการจายคาตอบแทน ควรมีความยุติธรรมโดยยึดความรู ความสามารถเปนหลักในการคํานวณ

คาตอบแทนของแตละคน แตสําหรับปจจัยดานอ่ืนๆซ่ึงเปนปจจัยเก่ียวกับจิตใจ เปนนามธรรม เชน 

ความสัมพันธระหวางหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน นโยบายองคกร  ลักษณะของงานเหมาะสมกับ

นิสัยและความสามารถ ปจจัยเหลานี้ข้ึนอยูกับท่ีผูปฏิบัติงานวานิสัย ลักษณะเฉพาะตัว ความรู 

ความสามารถเขากับงาน เพ่ือนรวมงานและหัวหนางานไดหรือไม ซ่ึงองคกรไมสามารถไปตัดสินได ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทยุทธ หะสิตะเวช (2546) ท่ีกลาววา ความออนลาทางอารมณมี

ความสัมพันธกับการลดความพึงพอใจในการทํางาน และพบวา ความออนลาทางอารมณเปนสาเหตุ

ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางานนอยลง (Duxbury et al., 1984; Maslach and Jackson, 

1984; Burke, 1987 cited in Bruke and Richardson, 1993 อางถึงใน วิไล พัวรักษา)  นอกจากนี้

ยังพบวาความเบื่อหนายทางอารมณและความรูสึกออนลาทางอารมณ สามารถพยากรณความพึง

พอใจในการทํางานได (Greenglass and Bruke, 1990; Richardson, Bruke, and Leiter, 1992 

cited in Bruke and Richardson) 

 ดังนั้นผูวิจัยใหคํานิยามของความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) หมายถึง 

ความรูสึกดานบวก หรือเรียกวาเปนความรูสึกดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีกําลังปฏิบัติอยู ซ่ึงเกิดจากการ



60 
  

 

ตอบสนองดานผลตอบแทน เชน สวัสดิการ เงินเดือน โบนัส โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธอันดี

กับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางาน ความม่ันคง นโยบายองคกร สิ่งเหลานี้สงผลใหบุคคล

เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน และแสดงทักษะและความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีและ

มีความสุขในการทํางาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผลใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายองคกร 

สมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงสมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน 

งานวิจัยเกี่ยวกับความออนลาทางอารมณสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 สุทธิลักษณ แจมใส (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดสํานักงานบริหารธุรกิจสาขา เขต 29 โดยมี

จุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานและปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดสํานักงานบริหารธุรกิจสาขา เขต29 

กลุมตัวอยางเปนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํานวน 140 คน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจใน

การทํางานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดสํานักงานบริหารธุรกิจสาขา 

เขต 29 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การศึกษาตอ ซ่ึงมีผลตอความเบื่อหนายและความออนลาทาง

อารมณ 

 รมยชลี สุวรรณชัยรักษ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน

ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง โดยศึกษาจากกลุมประชากรท้ังหมด 4 สาขา 

รวมท้ังหมด 124 คน ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก มี

หลายๆปจจัยท่ีสงผลใหพนักงานไมพึงพอใจมากนัก ไดแก การไดยอมรับในท่ีทํางาน ลักษณะของงาน

ความออนลาทางอารมณ 

(Emotional Exhaustion) 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

(Job Satisfaction) 
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ท่ีปฏิบัติท่ีซํ้าจําเจ และไมชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย สงผลใหพนักงานเกิดความเบื่อหนายในการ

ปฏิบัติงาน โครงสรางและนโยบาย ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดังกลาว เปนปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานท้ังสิ้น 

6. แนวคิดเรื่องความตั้งใจในการลาออก (Intention to Leave) 

ความหมายและความตั้งใจในการลาออก 

 คนทํางานยอมตองการท่ีจะทํางานในองคกรท่ีตนเองทําอยูตลอดไปอยางมีความสุขท้ังดาน

รางกายและจิตใจ ถาหากองคกรใดพบปญหาการลาออกของพนักงานนอย แสดงวาองคกรนั้นๆมี

สิ่งจูงใจหรือมีระบบแรงจูงใจท่ีดี พนักงานทํางานอยางมีความสุขและไมคิดจะยายงาน เชน ความ

ม่ันคงในอาชีพ การประสบความสําเร็จ ผลตอบแทนจากการทํางาน การไดรับการยอมรับจากหัวหนา

งานและเพ่ือนรวมงาน ในทางกลับกัน หากองคกรใดมีปญหาเรื่องการลาออกของพนักงาน พนักงาน

ลาออกบอยครั้ง แสดงใหเห็นวาองคนั้นมีการบริหารดานบุคคลยังไมดีพอ ซ่ึงปญหาดังกลาว สงผลให

ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายองคกรได ปจจุบัน ผูบริหารจึงหันมาใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสวนใหญจะจัดไวในแผนการดําเนินงาน นอกจากนี้นักวิจัยหลายทาน ได

ทําการศึกษาถึงสาเหตุหรือเหตุผลของพนักงานท่ีคิดหรือตั้งใจจะลาออกจากองคกร เพ่ือนําผลการวิจัย

มาปรับใชกับองคกร จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ มีผูใหความหมายของความตั้งใจ

ในการลาออกจากงานไวดังนี้ 

 Rahim (2001: 333) ,เกษมสันต วิลาวรรณ (2542, 231) และเติมพงศ สุนทโรทก (2547, 

262) ใหความหมายการลาออกและความต้ังใจในการลาออกวา เปนการกระทําและความคิดของ

ผูใตบังคับบัญชาท่ีแสดงใหผูบังคับบัญชาทราบวาไมตองการทํางานใหแลว และตองการออกจากงาน

ดวยความสมัครใจ โดยพนักงานแสดงความจํานงบางอยาง เชน การแจงความจํานงดวยวาจาหรือแจง

เปนลายลักษณอักษร แตสวนมากแลวมักกระทําเปนลายลักษณอักษรมากกวา ซ่ึงมีวัตถุประสงคคือ 

เสนอตอผูบริหารอนุมัติใหลาออก นอกจากนั้นเพ่ือใชเปนหลักฐานไปดําเนินการในการเรียกรองสิทธิ

ประโยชนตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญและอ่ืนๆ 

 จากความหมายของความต้ังใจในการลาออกขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ความตั้งใจในการ

ลาออก (Intention to Leave) หมายถึง ความคิดหรือความรูสึกของพนักงานท่ีไมตองการทํางานใน
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องคกรนั้นๆ วางแผนในการลาออกแลวหรือเรียกไดวามีแนวโนมจะลาออกดวยความสมัครใจ และแจง

ความจํานงดวยวิธีการตางๆ เพ่ือยายไปทํางานองคกรอ่ืนแทน ซ่ึงมีปจจัยตางๆ มากระตุนใหเกิดความ

ไมพอใจในองคกร เชนกฎเกณฑและนโยบายขององคกร การจายคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม 

ความสัมพันธกับผูบริหารหรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงพนักงานมีความคาดหวังวาตองไดรับสิ่งท่ีดีกวา

หลังจากตัดสินใจลาออก 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน หมายถึงสาเหตุของการลาออกของ

พนักงาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ปจจัยหลักๆ ไดแก ปจจัยแรงผลักดัน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคกร (Internal Organization Factor) เชนความไมพอใจในคาตอบแทน ความไมพอใจในงาน ไม

สนิทสนมกับเพ่ือนรวมงาน ขนาดขององคกร เนื่องจากอัตราการลาออกขององคกรใหญมีมากกวา

องคกรเล็ก มีการรวมอํานาจและการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ อีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยท่ีเปนแรง

ดึงดูด ซ่ึงเปนปจจัยท่ีอยูภายนอกองคกร  (External Organization Factor) เชน การไดรับ

ผลประโยชน การเบิกคารักษาพยาบาลเจ็บปวย หรือตั้งครรภ (จารุพร แสงเปา. 2542 : 18 ; อางอิง

มาจาก Shikiar and Freudenberg. 1982) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ 

นักวิชาการไดอธิบายเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในการลาออกจากงานไวดังนี้ 

 1.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกตามแนวคิดของ Lawler 

 Lawler (1972 : 451) กลาวถึงสาเหตุของความไมพึงพอใจในลักษณะของการจาย

คาตอบแทน ซ่ึงเกิดผลตามมาหลายประการ เปนผลท่ีเกิดจากความไมพึงพอใจในคาตอบแทน ตาม

ความคิดของ Lawler ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากความไมพึงพอใจในคาตอบแทน ซ่ึงแสดงออก 6 แบบ คือ 

ผลการปฏิบัติงานต่ํา การนัดหยุดงาน การรองทุกข การลาออก ความไมพึงพอใจในงานและความ

ผิดปกติทางดานจิตใจ นอกจากนี้ Lawler ยังอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรมดังกลาวกับ

ผลท่ีไดรับวาสิ่งท่ีตามมามีอะไรบาง (Lawler. 1972 : 451)  

 ผลท่ีเกิดจากความไมพึงพอใจในคาตอบแทนตามแนวคิดของ Lawler หมายความวา เม่ือ

บุคลากรเกิดความไมพึงพอใจจากการจายคาตอบแทนแลวจะเกิดความรูสึก 2 แบบ (Lawler. 1972 : 

452)   
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ความตองการไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน (Desire for More Pay) 

 ความรูสึกนี้สงผลใหพนักงานในองคกรแสดงพฤติกรรมตางๆ เชน มีผลการปฏิบัติงานท่ีต่ําลง 

การหยุดงาน การรองทุกข และแสวงหางานใหมท่ีใหคาตอบแทนสูงกวาเดิม สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดการ

ขาดงานและลาออกในเวลาตอมา 

ความดึงดูดใจในงานลดต่ําลง (Lower Attractiveness)  

 ความรูสึกแบบนี้สงผลใหพนักงานในองคกรเกิดความไมพึงพอใจในงาน ขาดงานบอยๆและ

ตองการลาออกในท่ีสุด เม่ือเกิดความไมพอใจ ยอมสงผลใหเกิดความตองการลาออกจากงาน 

(Psychological Withdrawal) ตองการไดรับการรักษาจากแพทย (Dispensary Visit) และมีภาวะ

สุขภาพจิตไมดี (Poor Mental Health) ในท่ีสุด 

 จะเห็นไดวา จากโมเดลแสดงพฤติกรรมการลาออกจากงานของ Lawler นี้ แสดงใหเห็นถึง

ผลท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอใจจากการไดรับผลตอบแทนซ่ึงสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ

ออกมา อันเปนสาเหตุหนึ่งของการลาออกจากงาน และเปนรูปแบบหนึ่งของการลาออกดวยความ

สมัครใจของบุคคล 

 1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกตามแนวคิดของ Mobleyและคณะ 

 Mobley (1982 : 125) ไดศึกษาและเสนอปจจัยหลัก  4 ปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการ

ลาออกจากงาน ไดแก ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังถึงผลลัพธท่ี

ตองการจากองคกรในอนาคต ความคาดหวังถึงงานอ่ืนๆภายนอกองคกรและผลกระทบของสิ่งท่ีไม

เก่ียวของกับงานโดยตรง รวมไปถึงบทบาทอ่ืนๆ เชน นโยบายเก่ียวกับการลางาน ขาดงาน คือสิ่งท่ีไม

มีสวนเก่ียวของกับงานโดยตรงแตมีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการลาออกตามแนวคิดของ Mobley สามารถสรุปไดดังนี้  

  1.2.1 ความพึงพอใจในงานกับการลาออก 

Mobley ศึกษาผลกระทบจากความพึงพอใจตอการลาออกของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจาก

ความหมายของความพึงพอใจในงาน และความสัมพันธกับการลาออก 
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 ประการท่ี 1 ความพึงพอใจในงานเปนสิ่งท่ีตัดสินสวนบุคคล เนื่องจากแตละคนมีความพึง

พอใจตางกัน มีการใหความสําคัญในแตละอยางแตกตางกัน เชน บางคนเห็นวาการทํางานเปนกะ

ดีกวางานเปนเวลา หรือใหความสําคัญกับความสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงาน หากทํางานกับเพ่ือน ไมได

รับงานลวงเวลาก็ไมเปนไร ในขณะท่ีอีกคนเห็นวา ชอบทํางานเปนเวลามากกวาการทํางานไมเปนเวลา 

ไมชอบทํางานแบบยืดหยุน และใหความสําคัญกับการไดรับคาตอบแทนพิเศษ 

จากความหลากหลายท่ีกลาวมานั้น ผูบริหารควรทําความเขาใจและนํามาวิเคราะหเพ่ือสราง

การบริหาร และปรับปรุงโครงสรางองคกร หากรูปแบบการปฏิบัติงานหรือข้ันตอนการทํางานเปน

แบบเดียวกันท้ังองคกร สิ่งนี้อาจเปนตัวขัดขวางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากไม

สามารถรองรับความแตกตางของแตละบุคคลในองคกรไดเพียงพอ ซ่ึงความพึงพอใจท่ีสําคัญ คือ 

ความพึงพอใจดานการใหคาตอบแทน รางวัล ความพึงพอใจในการคัดเลือกพนักงานและการจัด

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

ประการท่ี 2 พิจารณาจากความพึงพอใจในงาน โดยเนนท่ีการรับรูของพนักงานเพราะความ

พึงพอใจเปนผลจากการรับรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมาจากความคิดหรือไดสัมผัส เชนองคกรใชนโยบายการเพ่ิม

คาจางตามผลงาน ซ่ึงนโยบายดังกลาวก็เปนท่ียอมรับของพนักงาน แตนโยบายนี้ไมมีใครเห็นเปน

รูปธรรม เพราะเรื่องเหลานี้มักเปนความลับ ดังนั้นอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจข้ึน หรือกลาวไดกวา 

ความพึงพอใจไมใชการรับรูของฝายบริหาร แตเปนการรับรูและแสดงออกของพนักงาน 

 ดังนั้น การท่ีจะเขาใจสภาพของพนักงานแตละคน และยังสามารถบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ องคกรจําเปนตองสํารวจและวัดความพึงพอใจของพนักงานดวย 

 ประการท่ี 3 ความคาดหวังตอความพึงพอใจในงานมีมากมายหลายดาน เนื่องจากพนักงานมี

คานิยม ความชอบแตกตางกัน ไมมีคานิยมใดคานิยมหนึ่ง ท่ีจะสามารถกําหนดความพึงพอใจของทุก

คนได บางครั้งองคกรไมสามารถสรางความพึงพอใจดานคาตอบแทนใหพนักงานได แตสรางความพึง

พอใจดวยการใชนโยบายดานการบริหารงาน เง่ือนไขในการทํางาน ลักษณะงาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนคุณ

คาท่ีไมเก่ียวของกับตัวเงิน 

 ประการท่ี 4 ความพึงพอใจในการทํางานเปนการวัดความพึงพอใจเฉพาะสถานการณปจจุบัน

เทานั้น ไมสามารถใชวัดความคาดหวังในอนาคตไดและไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ 
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บางครั้งเม่ือสภาพแวดลอมการทํางานเปลี่ยนไปจึงเปนสาเหตุใหไมสามารถทํานายการลาออกได เชน 

ผูบริหารคนใหมขององคกรไมพึงพอใจกับงาน แตยังทนอยูเพราะเขาคาดหวังวาจะเกิดความพึงพอใจ

ในอนาคต 

  1.2.2 ความคาดหวังถึงผลลัพธท่ีจะไดจากองคกรในอนาคต 

 บางครั้งพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานแตก็ยังไมลาออกจากองคกร เพราะเขา

คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพึงพอใจข้ึนในอนาคต ซ่ึงความคาดหวังในอนาคตเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนแปลงของงาน การเลื่อนตําแหนง การยายงาน การลาออกของเพ่ือนรวมงาน จากเหตุผล

ดังกลาว พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในปจจุบันก็อาจตองการลาออกได เนื่องจากเขามีความคาดหวังใน

ดานลบกับองคกรในอนาคต เชน มีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงนอย รูสึกยิ่งทํายิ่งแยลง นโยบาย

เปลี่ยนไปในทางไมดี สงผลใหพนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานเริ่มตนมองหางานใหม 

  1.2.3 ความคาดหวังถึงงานอ่ืนๆภายนอกองคกร 

 ความคาดหวังถึงงานอ่ืนๆภายนอกองคกร มีผลเดนชัดตอการลาออกของพนักงาน กลาวคือ 

การท่ีหางานท่ีนาสนใจกวางานท่ีทําอยูในปจจุบัน เนื่องจากพนักงานไมพึงพอใจและมีความคาดหวัง

ทางลบตอองคกร แตอาจจะไมลาออกจากองคกรเพราะไมทราบวามีงานอะไรท่ีนาสนใจกวา  ในทาง

กลับกันพนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานและมีความคาดหวังท่ีดีตออนาคตขององคกร อาจจะมี

ความคิดท่ีจะลาออกจากองคกร เพราะเขาทราบวามีงานอ่ืนท่ีดีและกาวหนากวา ความคาดหวังตอ

ภายนอกข้ึนอยูกับคานิยมในการทํางานสวนบุคคล รวมไปถึงความตองการตามคานิยมเหลานั้น

สามารถบรรลุไดจากงานภายนอก 

2. ผลกระทบของส่ิงท่ีไมเกี่ยวของกับตัวงานโดยตรง และบทบาทอ่ืนๆ 

 จากปจจัยท้ัง 3 ท่ีกลาวมาขางตน ข้ึนอยูกับคานิยมในการทํางานท้ังภายในและภายนอก

องคกร โดยพนักงานอาจเปลี่ยนความคาดหวังในดานตางๆเหลานี้ไปสูการลาออก อาจมีสาเหตุเพราะ

นโยบายขององคกร ขอจํากัดดานคานิยมของพนักงาน หรือบทบาทท่ีไมเก่ียวของกับงาน ดานบุคคลท่ี

ใหความสําคัญกับสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเรื่องงาน การตัดสินใจลาออกของพวกเขาจะมีความสัมพันธท่ี

นอยมากกับปจจัยท้ัง 3 ประการขางตน ในทางกลับกันบุคคลท่ีใหความสําคัญกับงาน การลาออกมักมี



66 
  

 

ความสัมพันธกับปจจัยท้ัง 3 ขางตนมาก แตสําหรับคนสวนใหญ มักใหความสําคัญกับท้ังสองสิ่ง

พอๆกัน โดยอยูภายใตพ้ืนฐานของครอบครัว วัฒนธรรม ศาสนา คานิยม ทัศนคติทางสังคมมีสวน

สัมพันธคานิยมทางการงาน ดังนั้น การบริหารบุคคลท่ีเก่ียวของกับการลาออกของพนักงาน กอนอ่ืน 

ผูบริหารควรทําความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบจากตัวแปรท่ีไมเก่ียวของกับงาน และการรับรูของ

พนักงานท่ีเก่ียวขอสภาพการทํางาน เชนการเปลี่ยนกะ การเดินทางมาทํางาน ระยะเวลาในการ

ทํางานในแตละวัน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ไมเพียงแตสงผลกระทบตอพนักงาน แตยังสงผลกระทบตอ

ครอบครัวพนักงานอีกดวย 

 จากปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของ Mobley และคณะ (1982) ผูวิจัยสรุปไดวา ไมวาจะการ

ขาดงาน การไมสนใจงาน การลาออก ลวนเปนกลุมพฤติกรรมท่ีเรียกวา การถอนตัวซ่ึงเปนหนึ่งท่ีบง

บอกถึงพฤติกรรมการถอนตัวออกจากองคกร อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการลาออกจะไมเกิดจาก

พฤติกรรมการถอนตัว หากการลาออกนั้นมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจอ่ืนๆ การลาออกจะเกิดข้ึนกับ

พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในงานอยูแลว หากเขามองเห็นโอกาสจากภายนอกองคกร แสดงวาเขาเปน

พนักงานท่ีตัดสินใจลาออกจากงานโดยไมมีเหตุผลเก่ียวกับงานมาเขามาเก่ียวของ นอกจากนี้ พนักงาน

บางคนท่ีตองการลาออก แตไมสามารถลาออกได เนื่องจากความจําเปน การบังคับ การยื้อของบริษัท 

พนักงานเหลานี้จะแสดงพฤติกรรมการถอนตัว เชนการเฉ่ือยชา ไมสนใจงาน ขาดงานบอย และ

พนักงานเหลานี้มีแนวโนมในการลาออกจริงเม่ือความจําเปนเหานั้นหมดไป 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจในการลาออก(Intention to Leave) 

 ความตั้งใจในการลาออกจากงาน หมายถึง ความคิดหรือความรูสึกของพนักงานท่ีไมตองการ

ทํางานในองคกรนั้นๆแลวหรือเรียกไดวามีแนวโนมจะลาออก เพ่ือยายไปทํางานองคกรอ่ืนแทน ซ่ึงมี

ปจจัยมากระตุนใหเกิดความไมพอใจในองคกร เชนกฎเกณฑและนโยบายขององคกร การจาย

คาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม ความสัมพันธกับผูบริหารหรือเพ่ือนรวมงาน และการไดงานใหมท่ีกาวหนา

กวางานเดิม ซ่ึงมีทฤษฎีเก่ียวกับความตั้งใจในการลาออกมากมาย แตผูวิจัยนํามาเสนอ 3 ทฤษฎี 

ไดแก 1.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกตามแนวคิดของ Lawler ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลท่ี

เกิดข้ึนจากความพึงพอใจจากการไดรับผลตอบแทนซ่ึงสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆออกมา อัน

เปนสาเหตุหนึ่งของการลาออกจากงาน และเปนรูปแบบหนึ่งของการลาออกดวยความสมัครใจของ
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บุคคล 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการลาออกตามแนวคิดของ Mobleyและคณะ ซ่ึงทฤษฎีนี้

เก่ียวกับความพึงพอใจในงานกับการลาออก ความคาดหวังถึงผลลัพธท่ีจะไดจากองคกรในอนาคต 

ความคาดหวังถึงงานอ่ืนๆภายนอกองคกรและผลกระทบของสิ่งท่ีไมเก่ียวของกับตัวงานโดยตรง และ

บทบาทอ่ืนๆ กลาวโดยสรุปคือ หากผูบริหารจะบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการลาออกจากงานของ

พนักงาน ควรทําความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบจากตัวแปรท่ีไมเก่ียวของกับงาน และการรับรูของ

พนักงานท่ีเก่ียวของ สภาพการทํางาน ท้ังเรื่องเวลาการทํางาน การเดินทางมาทํางาน ปจจัยอ่ืนๆท่ี

นอกเหนือจากงาน เพราะสิ่งเหลานี้สงผลกระทบท้ังตัวพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ซ่ึงสงผล

ตอความพึงพอใจและความตองการลาออกในเวลาตอมา    

จากการศึกษาเรื่องความตั้งใจในการลาออกจากงาน จะเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความสัมพันธ

โดยตรงกับความพึงพอใจ เนื่องจากหากพนักงานไมพึงพอใจในการทํางาน จะสงผลใหพนักงานลาออก

ในเวลาตอมา ซ่ึงความพึงพอใจแบงออกเปนหลายปจจัย เนื่องจากบุคคลแตละคนมีความพึงพอใจ

แตกตางกัน เชนปจจัยดานผลตอบแทน ดานการเดินทาง ดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและ

เพ่ือนรวมงาน ดานโอกาสในการกาวหนา เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมร โททํา (2551) ท่ี

กลาวถึง แนวคิดท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการลาออกจากงานของ Lawler ท่ี

กลาวถึงสาเหตุความไมพึงพอใจในการจายคาตอบแทน นอกจากนี้ยังตรงกับแนวคิดของMobley ท่ี

กลาวถึง 4 ปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจการลาออกจากงาน ไดแก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในงาน 

ความคาดหวังถึงผลลัพธท่ีจะไดในอนาคตจากองคกร ความคาดหวังถึงงานอ่ืนๆภายนอกองคกร และ

สุดทาย ผลกระทบของสิ่งท่ีไมเก่ียวของกับตัวงานโดยตรงและบทบาทอ่ืนๆ จะเห็นวา ท่ีกลาวมาท้ัง 2 

ทฤษฎีลวนเก่ียวของกับความพึงพอใจท้ังสิ้น 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงนิยามคําวาความตั้งใจในการลาออก (Intention to Leave) หมายถึง 

ความคิดหรือความรูสึกของพนักงานท่ีไมตองการทํางานในองคกรนั้นๆ วางแผนในการลาออกแลว

หรือเรียกไดวามีแนวโนมจะลาออกดวยความสมัครใจ และแจงความจํานงดวยวิธีการตางๆ เพ่ือยายไป

ทํางานองคกรอ่ืนแทน ซ่ึงมีปจจัยตางๆ มากระตุนใหเกิดความไมพอใจในองคกร เชนกฎเกณฑและ

นโยบายขององคกร การจายคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม ความสัมพันธกับผูบริหารหรือเพ่ือนรวมงาน 

ซ่ึงพนักงานมีความคาดหวังวาตองไดรับสิ่งท่ีดีกวาหลังจากตัดสินใจลาออก ผูวิจัยกําหนดสมมติฐาน

ของวิจัยดังนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออก 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงสมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออก 

งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอความตั้งใจในการลาออก 

 วัชรีพร หนูทอง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความพึง

พอใจในงานและแนวโนมจะลาออกจากองคการของพนักงานฝายผลิต : กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี 

จํากัด พบวา พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสวนมากยังไมแนใจเรื่องมี

แนวโนมจะลาออกจากองคกร ปจจัยดานอายุมีผลตอการลาออกของพนักงาน แตดานหนาท่ีความ

รับผิดชอบและครอบครัวของพนักงาน ไมมีความสัมพันธกับการลาออก สําหรับปจจัยดานความพึง

พอใจในตัวงาน หัวหนางาน ความม่ันคง ความกาวหนา มีความสัมพันธโดยตรงตอการลาออกของ

พนักงานท้ังสิ้น แตปจจัยความพึงพอใจดานคาตอบแทน และสวัสดิการเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการ

ลาออก 

 ณัฐกิตติ์ หมอกแกว (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปลี่ยนหนวยงานและลาออกของบุคลากร

กรมอูทหารเรือกองทัพเรือ พบวา ความตองการเปลี่ยนหนวยงานและลาออกของบุคลากรอยูในระดับ

ปานกลาง บุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลาท่ีมีดานยศ และการศึกษามีความ

ตองการเปลี่ยนหนวยงานและลาออกแตกตางกัน บุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลา

ท่ีมีอายุ และอายุราชการแตกตางกัน มีความตองการลาออกไมแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การลาออกของบุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลา ไดแก ความม่ันคงของงาน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความพึงพอใจในการทํางานในดานตางๆ เชนความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ความยุติธรรมในองคกร 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

(Job Satisfaction) 

ความตั้งใจในการลาออก 

(Intention to Leave) 
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 บทท่ี 3  

วิธีการศึกษา 

 ในการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

 1. ระเบียบวิธีวิจัย 

 2. ประชากรเปาหมาย 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 5. การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 6. แหลงขอมูลท่ีใชในการทําวิจัย 

 7. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 8. การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเนนการเก็บรวบรวมขอมูล

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ

ศึกษาความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) 

ความออนลาทางอารมณ(Emotional Exhaustion)  ความพึงพอใจในการทํางาน (Job 

Satisfaction) และความต้ังใจในการลาออก (Intention to Leave) โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนํามาวิเคราะหเพ่ือหาขอมูลทางสถิติ โดย

แยกวิจัยตามวัตถุประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
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2. ประชากรเปาหมาย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังสิ้น 252 คน (ฝายทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ,

ธันวาคม 2559) ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีเก็บไดสมบูรณมีท้ังสิ้น 229 คน คิดเปนรอยละ 90.87 

ผูใหขอมูล 

 ผูใหขอมูลเปนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังสิ้น 

252 คน ซ่ึงแบงเปน 25 สาขา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนประชากรเปาหมายในแตละสาขา 

สาขาท่ี สาขา จํานวน (คน) 

1. สาขากําแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 13 

2. สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 11 

3. สาขาดอนยายหอม (นครปฐม) 6 

4. สาขาตลาดกําแพงแสน (นครปฐม) 10 

5. สาขาตลาดศาลายา 10 

6. สาขาถนนทรงพล (นครปฐม) 10 

7. สาขาพุทธมณฑลสาย 4 8 

8. สาขา เทสโก โลตัส กําแพงแสน 11 

9. สาขา เทสโก โลตัส นครปฐม 10 

10. สาขา เทสโก โลตัส บางเลน 8 

11. สาขา เทสโก โลตัส ศาลายา 10 

12. สาขา เทสโก โลตัส สามพราน 10 

13. สาขา นครชยัศรี 9 

14. สาขา นครปฐม 13 

15. สาขา บางเลน 8 



71 
  

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจํานวนประชากรเปาหมายในแตละสาขา (ตอ) 

สาขาท่ี สาขา จํานวน (คน) 

16. สาขาบิ๊กซี นครปฐม 9 

17. สาขาบิ๊กซี ออมใหญ 15 

18. สาขาพระประโทน (นครปฐม) 12 

19. สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 12 

20. สาขาวัดไรขิง (สามพราน) 6 

21. สาขาศาลายา 8 

22. สาขาศูนยแพทยกาญจนาภิเษก 7 

23. สาขาสามพราน 11 

24. สาขาออมใหญ 18 

25. สาขาอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา (นครปฐม) 7 

รวม 252 

ท่ีมา : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน). ฝายทรัพยากรบุคคล. “รายงานประจําป 2559.” 

        20 ธันวาคม 2559) 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยโดยการออกแบบแบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมรวมไปถึงการศึกษาคนควา

งานวิจัยท่ีเ ก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน ซ่ึงผูวิจัยแบง

แบบสอบถามออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ โดย

แบบสอบถามเก่ียวของกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาท่ีในการปฏิบัติงาน รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ซ่ึงคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเลือกคําตอบเพียง

คําตอบเดียว 
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 สวนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความไมชัดเจนในหนาท่ีจํานวน 5 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบสอบถามวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) โดย

ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 

ระดับ ประยุกตมาจาก รินดา (2549)  

 สวนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี จํานวน 8 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 

question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑการให

คะแนนเปน 5 ระดับ ประยุกตมาจาก ฐานิสรา เดชเทวัญดํารง (2551) ,วิเชษฐ เย็นกลม (2553) ,

เรืออากาศโทปกรณ ตันติทวีวัฒน (2557) 

 สวนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับความออนลาทางอารมณ จํานวน 5 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 

question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑการให

คะแนนเปน 5 ระดับ ประยุกตมาจาก ปรารถนา เล็กสมบูรณ (2554) 

 สวนท่ี 5 สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน จํานวน 6 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale 

question) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑการให

คะแนนเปน 5 ระดับ ประยุกตมาจาก สุทธิลักษณ แจมใส (2546) ,รมยชลี สุวรรณชัยรักษ 

(2550) 

 สวนท่ี 6 สอบถามเก่ียวกับการตั้งใจลาออกจํานวน 6 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบสอบถามวิธีการใหคะแนนรวม (Rating scale method: Likert scale question) โดยใช

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) มีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ 

ประยุกตมาจาก พรพรรณ แสงไชย (2548) 

 โดยสวนท่ี 2-6 เปนลักษณะแบบสอบถามใหคะแนนรวม (Rating Scale Method : Likert 

scale question) เนื่องจากตัวแปรมีความสัมพันธกัน  ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค

ชั้น (Interval scale) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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               เห็นดวยมากท่ีสุด         เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

      เห็นดวย          เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

   ไมแนใจ           เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

   ไมเห็นดวย  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

การกําหนดเกณฑเฉลี่ยของระดับความเห็น โดยใชเกณฑประเมิน ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น (Interval) = 
พิสัย (Range)

จํานวนช้ัน (𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠)
 

        = 
5−1
5

 

        = 0.80 

 ดังนั้นการอภิปรายผลของการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชในการวัดระดับขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น(Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยของความไมชัดเจนในหนาท่ี ความ

ขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ความออนลาทางอารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจใน

การลาออก อภิปรายผล ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 –  5.00 หมายถึง อยูในระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 –  4.20 หมายถึง อยูในระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 –  3.40 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 –  2.60 หมายถึง อยูในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 –  1.80 หมายถึง อยูในระดับนอยท่ีสุด 
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4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ศึกษาข้ันตอนจากเอกสาร ตํารา และงานท่ีเก่ียวของกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) และงานวิจัยเรื่องท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการนําวัตถุประสงคของการวิจัยมารางเปนแนว

คําถามในแบบสอบถาม พรอมกับปรับปรุงใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี 

 3. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาศัย

ดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษารวมกับผูทรงคุณวุฒิอีก 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

เหมาะสมของขอคําถาม 

 4. นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตองโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน โดยใชวิธีการทางสถิติ

ตรวจสอบคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – 

Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา โดยการให

คะแนนของผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขไปทดสอบใชกับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาทดสอบหาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

5. การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาศัยดุลยพินิจของอาจารย

ท่ีปรึกษารวมกับผูทรงคุณวุฒิอีก 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและครอบคลุมตาม

องคประกอบท่ีกําหนด และพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับนิยาม

ศัพทเฉพาะ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

1. เม่ือแนใจวาคําถามนั้นเปนตัวแทนหรือมีความสอดคลองกับขอคําถาม ให +1 
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2. เม่ือไมแนใจวาคําถามนั้นเปนตัวแทนหรือมีความสอดคลองกับขอคําถาม ให 0 

 3. เม่ือไมแนใจวาคําถามนั้นไมเปนตัวแทนหรือไมมีความสอดคลองกับขอคําถาม ให -1 

 จากนั้น ผูวิจัยนําคะแนนท่ีผูทรงคุณวุฒิประเมินใหมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item-objective Congruency--IOC) ซ่ึงคาดัชนี IOC ท่ี

คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 (IOC ≥ 0.5) ถือวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของพฤติกรรมท่ี

ตองการวัดได  

 ดังนั้น ผูวิจัยจะเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนี IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป หากขอคําถามใดมีคาไมถึง 

0.5 แตมีความจําเปนตองใชขอคําถามนั้นๆ เพ่ือใหครอบคลุมสิ่งท่ีผูวิจัยตองการวัด ผูวิจัย

จําเปนตองนําขอคําถามนั้นไปปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ จาก

แบบสอบถาม โดยไดคา IOC เทากับ 0.67 – 1.0 (ประสพชัย พสุนนท, 2555: 224) 

การวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  

 ผูวิจัยกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อม่ันโดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบ

ความเชื่อม่ันจํานวน 30 ชุด หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดย

กําหนดความเชื่อม่ันท่ี 95% (α = 0.05) ระดับความถูกตอง (Validity) และระดับนัยสําคัญท่ี 

0.5 หรือความเชื่อม่ันทางสถิติท่ี 95% โดยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาช 

(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ซ่ึงผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันของคําถามแตละ

ดานพบวาคาของ Cronbach Alpha  มีคาอยูในชวง 0.892-0.951 (แสดงขอมูลดังตารางท่ี 1) 

ซ่ึงคาความเชื่อม่ันควรอยูในระดับท่ีมากกวา 0.6 (Nunnally ,1967) ดังนั้นแบบสอบถามจึงจัดอยู

ในเกณฑความเชื่อม่ันสูงและสามารถนําไปใชในการทดสอบได แสดงวาเครื่องมือมีคาความเชื่อม่ัน

สูง (Nullally and Berstein, 1994) อ้างใน Viroj Jadesadalug, 2009: 47 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

 

ตัวแปร 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha) 

1. ความไมชัดเจนในหนาท่ี 

2. ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

3. ความออนลาทางอารมณ 

4. ความพึงพอใจในการทํางาน  

5. การตั้งใจลาออก 

0.892 

0.951 

0.915 

0.926 

0.894 

 

6. แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 252 ชุด ซ่ึงเก็บขอมูลจากการ

ตอบแบบสอบถาม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการการศึกษา คนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี

ผูรวบรวมเอาไว ท้ังจากหนวยงานรัฐและเอกชน ดังนี้ 

 2.1 วิทยานิพนธ บทความ หนังสือวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.2 วารสาร สิ่งพิมพตางๆ 

 2.3 ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

7.  ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 7.1 สงหนังสือและเอกสารรายละเอียด เพ่ือขอเขาไปเก็บขอมูลในธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
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 7.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัด

นครปฐม จํานวน 252 คน  

 7.3 นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ

และคัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก  

 7.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้น

ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชในการตอบ

คําถามในการวิจัย โดยการนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไปตรวจสอบความสมบูรณ หลังจากนั้น

ทําไปลงรหัสขอมูล เพ่ือวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอดวยตาราง

ประกอบการบรรยาย ผูวิจัยจึงใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

สถิติพ้ืนฐาน 

 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 

เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลสวนบุคคลดวยคาสถิติคารอยละ (Percentage) แจกแจงความถ่ี 

(Frequency) 

 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Description 

Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

สถิติใชเพ่ือทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสองตัวแปรจากขอมูลกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีระดับการ

วัดแบบ Interval scale หรือขอมูลเชิงปริมาณ 
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สถิติใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําสถิติมาใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 1 วิธี คือการวิเคราะหความ

ถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ซ่ึงใชสําหรับการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร

อิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงสถิติท่ีใชในการท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอ

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย 

 (Simple Regression Analysis) 

2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอ

ความออนลาทางอารมณ 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 

3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผล

ทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 

4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอ

ความพึงพอใจในการทํางาน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 

5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบ

ตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ตั้งใจในการลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 252 ตัวอยาง แตมีตัวอยางท่ีสมบูรณและสามารถใชในการวิจัยอยูท้ังสิ้น 229 ตัวอยาง คิด

เปน รอยละ 90.87 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก แบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูล แสดงไวเปนลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัด นครปฐม 

 ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของความไมชัดเจนในหนาท่ี 

 ตอนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 ตอนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นของความออนลาทางอารมณ 

 ตอนท่ี 5 ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจในการทํางาน 

 ตอนท่ี 6 ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจในการลาออก 

 ตอนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

  สมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 สมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

 สมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 x   แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 P – value แทน  ระดับนัยทางสถิติ  (Significance) 

 Sig  แทน  คาท่ีใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางท่ีสามารถ

     ใชพยากรณ 

 R  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ 

 β  แทน  คาสัมประสทิธิ์การถดถอยในสมการท่ีอยูในรูปคะแนน                                          

มาตรฐาน 

a  แทน  คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Adjust R2 แทน  คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 

 *  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 RA  แทน  ความไมชัดเจนในหนาท่ี (Role Ambiguity) 

 RC  แทน  ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (Role Conflict) 

 EE  แทน   ความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) 

 JS   แทน  ความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) 

 IL   แทน  ความตั้งใจในการลาออก (Intention to leave) 

 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) นํามาแจกแจงความถ่ีของแตละขอ จากนั้นทําการหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด แสดงในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 จํานวนความถ่ีรอยละของขอมูลท่ัวไปจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

    จังหวัดนครปฐม ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

(n = 229 คน) 

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 

39 

190 

 

17.0 

83.0 

รวม 229 100 

อายุ 

          20-25 ป  

          26-30 ป 

          31-40 ป 

          41 ปข้ึนไป 

 

43 

92 

64 

30 

 

18.8 

40.2 

27.9 

13.1 

รวม 229 100 

  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

          นอยกวา 1 ป 

          1-2 ป 

          3 - 4 ป  

          5 ปข้ึนไป 

 

51 

32 

44 

102 

 

22.3 

14.0 

19.2 

44.5 

รวม 229 100 

สถานภาพสมรส 

          โสด 

          สมรส 

 

148 

81 

 

64.6 

35.4 

รวม 229 100 
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ตารางท่ี 4 จํานวนความถ่ีรอยละของขอมูลท่ัวไปจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

    จังหวัดนครปฐม ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม(ตอ) 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 190 คน คิดเปน

รอยละ 83 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 17 

 ดานอายุ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 26-30 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอย

ละ 40.2 รองลงมามีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 27.9 และอายุ 20-25 ป

ข้ึนไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 18.8 

 ดานระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 5 ปข้ึนไป 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมามีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน นอยกวา 1 ป เปนจํานวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 22.3 และ 3 - 4 ป เปนจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 19.2 

 ดานสถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะโสด จํานวน 148 คน คิดเปน

รอยละ 64.6 และ มีสมรสจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 35.4 

 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 

40,000 บาท เปนจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 

20,000 บาท เปนจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 38.9 และ 40,001 – 60,000 บาท เปนจํานวน 12 

คน คิดเปนรอยละ 5.2  

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

          ต่ํากวา 20,000 บาท                          

          20,001 - 40,000 บาท 

          40,001 – 60,000 บาท 

          60,001 – 70,000 บาท 

          70,001 – 100,000 บาท 

          ตั้งแต 100,001 บาท ข้ึนไป 

 

89 

108 

12 

10 

6 

4 

 

38.9 

47.2 

5.2 

4.4 

2.6 

1.7 

รวม 229 100 
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 ระดับความคิดเห็นของความไมชัดเจนในหนาท่ี ความขัดแยงในหนาท่ี ความออนลาทาง

อารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจในการลาออก 

 การวิเคราะหความไมชัดเจนในหนาท่ี จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชคาสถิติและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางท่ี 5 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความไมชัดเจนในหนาท่ี ความขัดแยงใน

     หนาท่ี ความออนลาทางอารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจในการ  

     ลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม  

(n = 229 คน) 

ตัวแปร x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี 2.68 0.95 ปานกลาง 

ความขัดแยงในบทบาทหนาที ่ 2.07 0.89 นอย 

ความออนลาทางอารมณ 2.74 1.02 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในการทํางาน 3.53 0.78 มาก 

ความตั้งใจในการลาออก 2.93 0.93 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 5 ในภาพรวม ความไมชัดเจนในหนาท่ี ( x = 2.68, S.D. = 0.95) อยูในระดับ

ปานกลาง ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ( x = 2.07, S.D. = 0.89) อยูในระดับนอย ความออนลา

ทางอารมณ ( x = 2.74 ,S.D. = 1.02) อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการทํางาน ( x = 

3.53 , S.D. = 0.78 ) อยูในระดับมาก และ ความตั้งใจในการลาออก ( x = 2.93 , S.D. = 0.93) อยู

ในระดับปานกลาง  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอความไมชัดเจนในหนาท่ี 

 การวิเคราะหความไมชัดเจนในหนาท่ี จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น 

    เก่ียวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี 

(n = 229 คน) 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.งานท่ีทานรับผิดชอบมีเปาหมายและ

จุดมุงหมายขาดความชัดเจน 

2.99 1.20 ปานกลาง 

2.ทานไมสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย 

เนื่องจากมีงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ี

ของทานเขามาอยูเสมอ 

2.86 1.00 ปานกลาง 

3.ทานไมไดรับการอธิบายรายละเอียดของ

งานท่ีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2.65 1.16 ปานกลาง 

4.ทานและเพ่ือนรวมงานในองคกรไมเขาใจ

ขอบเขตงานท่ีตองรับผิดชอบของตนเองวามี

ลักษณะงานอยางไรบาง 

2.48 1.16 นอย 

5.ทานยังไมเขาใจอยางถองแทวาข้ันตอนใน

การปฏิบัติงานของทานมีอะไรบาง 

2.45 1.16 นอย 

ภาพรวม 2.68 0.95 ปานกลาง 

จาก ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นท่ีมีตอความไมชัดเจนในหนาท่ี สวนมากพนักงานมีความคิดเห็น

ดานความไมชัดเจนในหนาท่ีเฉลี่ย ปานกลาง โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คืองานท่ีทานรับผิดชอบมีเปาหมายและจุดมุงหมายขาดความชัดเจน ( x = 2.99 , S.D. = 

1.20 ) รองลงมาคือ ทานไมสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับ

หนาท่ีของทานเขามาอยูเสมอ ( x = 2.86 , S.D. = 1.00 ) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ

ทานยังไมเขาใจอยางถองแทวาข้ันตอนในการปฏิบัติงานของทานมีอะไรบาง ( x = 2.45 , S.D. = 

1.16 ) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

การวิเคราะหความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 7 ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นท่ีมีตอ

    ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(n = 229 คน) 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ทานมักรูสึกอึดอัด เม่ือตองทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

2.20 1.08 นอย 

2.ทานมักมีปญหากับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ 1.90 1.24 นอย 

3.ทานคิดวาการทํางานรวมกันเปนทีม ไมได

เปนปจจัยใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

2.03 1.09 นอย 

  4 .ทานมักคิดวาหัวหนางานของทานไม

ยอมรับในความคิดเห็นของทาน 

2.15 1.09 นอย 

5.ทานมักไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกใน

กลุม 

1.97 1.05 นอย 

6.ทานคิดวา ไมมีเพ่ือนรวมงานคนไหนท่ี

สนิทกับทานเลย 

1.78 0.97 นอยท่ีสุด 

7.ทานมักมีความรูสึกกังวลใจ เม่ือรูวาตอง

ไปขอความชวยเหลือเรื่องงานกับผู อ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

2.24 1.16 นอย 

8.ทานมักรูสึกไมอยากเขาประชุมงานเม่ือมี

การประชุมรวมกัน 

2.28 1.12 นอย 

ภาพรวม 2.07 0.89 นอย 

จากตารางท่ี 7 ความคิดเห็นท่ีมีตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี สวนมากพนักงานมีความ

คิดเห็นดานความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความ
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คิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือทานมักรูสึกไมอยากเขาประชุมงานเม่ือมีการประชุมรวมกัน ( x = 

2.28 , S.D. = 1.12 ) รองลงมาคือ ทานมักมีความรูสึกกังวลใจ เม่ือรูวาตองไปขอความชวยเหลือเรื่อง

งานกับผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ ( x = 2.24 , S.D. = 1.16 ) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือทานคิด

วาไมมีเพ่ือนรวมงานคนไหนท่ีสนิทกับทานเลย ( x = 1.78 , S.D. = 0.97 ) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นท่ีมีตอความออนลาทางอารมณ 

การวิเคราะหความออนลาทางอารมณ จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 8 ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็นท่ีมีตอ

    ความออนลาทางอารมณ 

(n = 229 คน) 

ความออนลาทางอารมณ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ทานรูสึกออนเพลียกับการตื่นแต เชา 

เพราะรูสึกวาตองเผชิญกับการทํางานอีกวัน 

2.90 1.15 ปานกลาง 

  2.ทานมักรูสึกวาการทํางานเก่ียวกับการ

บริการเปนสิ่งท่ีตึงเครียด 

2.69 1.25 ปานกลาง 

3.ทานมักรูสึกออนเพลีย หมดแรง หลังจาก

ปฏิบัติงานเสร็จ ในแตละวันอยูเสมอ 

3.01 1.14 ปานกลาง 

  4.ทานรูสึกหมดความอดทนในการทํางาน

ตอไป 

2.43 1.14 นอย 

5.ทานรูสึกเบื่อหนายกับสภาวะงานของงาน

ท่ีทําอยูในปจจุบัน 

2.67 1.16 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.74 1.02 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นท่ีมีตอความออนลาทางอารมณ สวนมากพนักงานมีความคิดเห็น

ดานความออนลาทางอารมณเฉลี่ย ปานกลาง โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คือทานมักรูสึกออนเพลีย หมดแรง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ในแตละวันอยูเสมอ ( x = 3.01 , 
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S.D. = 1.14 ) รองลงมาคือ ทานรูสึกออนเพลียกับการต่ืนแตเชา เพราะรูสึกวาตองเผชิญกับการ

ทํางานอีกวัน ( x = 2.9 , S.D. = 1.15 ) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือทานรูสึกหมดความ

อดทนในการทํางานตอไป ( x = 2.43 , S.D. = 1.14 ) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นท่ีมีตอความพึงพอใจในการทํางาน 

การวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางาน จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 9 ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความพึงพอใจในการ

    ทํางาน 

(n = 229 คน) 

ความพึงพอใจในการทํางาน x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ทานมีความสุขกับการทํางานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

3.51 0.84 มาก 

2.ทานรูสึกวางานท่ีทานทํามีคุณคา 3.66 0.89 มาก 

3.ทานไดรับคําชมเชยดานการทํางานจาก

ผูอ่ืนอยูเสมอ 

3.34 0.96 ปานกลาง 

  4.ทานรูสึก ม่ันคงและปลอดภัยในการ

ทํางาน 

3.45 1.02 มาก 

5. ทานรูสึกพึงพอใจในการทํางานองคกร

แหงนี้ 

3.75 0.91 มาก 

6.ทานรูสึกวางานท่ีทําอยูตรงกับความรู

ความสามารถของทาน 

3.48 0.96 มาก 

ภาพรวม 3.53 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นท่ีมีตอความพึงพอใจในการทํางาน สวนมากพนักงานมีความ

คิดเห็นดานความพึงพอใจในการทํางานเฉลี่ย มาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด คือ ทานรูสึกพึงพอใจในการทํางานองคกรแหงนี้ ( x = 3.75 , S.D. = 0.91 ) รองลงมาคือ 
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ทานรูสึกวางานท่ีทานทํามีคุณคา ( x = 3.66 , S.D. = 0.89 ) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

คือทานไดรับคําชมเชยดานการทํางานจากผูอ่ืนอยูเสมอ ( x = 3.34 , S.D. = 0.96 ) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นท่ีมีตอความตั้งใจในการลาออก 

การวิเคราะหความตั้งใจในการลาออก จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจากพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 229 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 10 ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตั้งใจในการ 

      ลาออก 

(n = 229 คน) 

ความตั้งใจในการลาออก x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.หากทานมีโอกาสในการทํางานท่ีดีกวา

ปจจุบัน ทานพรอมจะเปลี่ยนงาน 

3.43 1.07 มาก 

2. ทานแสวงหางานท่ีมีโอกาส มากกวางาน

ท่ีทําในองคกรปจจุบันอยูเสมอ 

2.97 1.09 ปานกลาง 

3.ทานติดตามประกาศขาวสารการรับสมัคร

งานขององคกรใหม เพ่ือเตรียมพรอมในการ

หางานใหมอยูเสมอ 

2.63 1.17 ปานกลาง 

  4.ทานไมคิดจะทํางานในองคกรปจจุบันจน

เกษียณอายุ 

3.06 1.18 ปานกลาง 

5 .ท านรู สึ ก ไม ผู ก พัน กับองค กร ท่ีท าน

ปฏิบัติงานในปจจุบัน 

2.61 1.10 ปานกลาง 

6.ทานคิดวาถาทานลาออกไปทํางานองคกร

อ่ืน ทานจะเจริญกาวหนามากกวาท่ีเดิม 

2.85 1.05 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.92 0.93 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 10 ความคิดเห็นท่ีมีตอความตั้งใจในการลาออก สวนมากพนักงานมีความ

คิดเห็นดานความพึงพอใจในการทํางานเฉลี่ย ปานกลาง โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ความคิดเห็นท่ีมี
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คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือหากทานมีโอกาสในการทํางานท่ีดีกวาปจจุบัน ทานพรอมจะเปลี่ยนงาน ( x = 

3.43 , S.D. = 1.07 ) รองลงมาคือ ทานไมคิดจะทํางานในองคกรปจจุบันจนเกษียณอายุ ( x = 3.06 , 

S.D. = 1.18 ) และความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือทานรูสึกไมผูกพันกับองคกรท่ีทานปฏิบัติงาน

ในปจจุบัน ( x = 2.61 , S.D. = 1.10 ) ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐาน 

กอนทําการวิเคราะห ผูวิจัยทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ วาขอมูลเหมาะสมกับเทคนิคการ

วิเคราะหการถดถอย (Regression analysis) หรือดวยการทดสอบคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Coefficient Correlation) ระหวางกลุมตัวแปร การหาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัว

แปรแตละคู เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสูงเกินไปจนเกิดปญหาการรวม

เสนตรงพหุ (Multicollinearity) การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ โดยถาตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันเองสูง กลาวคือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา .75 หรือ .80 ท้ังในทางบวกและ

ทางลบ (r > ±.75 หรือ r > ± .80) ใหตัดตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธต่ํากับตัวแปรตามออก (สุชาติ 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2543) เม่ือผูวิจัยพิจารณาคาCorrelation พบวาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน 

และนํามาสูการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรปจจัยท่ีสงผลตอปจจัยท่ีสงผลตอความ

ตั้งใจในการลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามกลุมตัวอยาง 

ตัวแปร RA RC EE JS IL 

RA      

RC .620**     

EE .529** .647**    

JS .039 -.045 -.302**   

IL .485** .517** .642** -.174**  

 *p < 0.05** 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธกันในทางบวก แตมีตัวแปร 2 คู ท่ีมี

ความสัมพันธกันในทางลบ ไดแก ความออนลาทางอารมณ กับ ความพึงพอใจในการทํางาน และ 
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ความพึงพอใจในการทํางาน กับ  ความตั้งใจในการลาออก ดังนั้นจึงนํามาสูการตรวจสอบสมมติฐาน 

ดังนี ้ 

 ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ระหวางความไมชัดเจนในหนาท่ีกับความขัดแยง

ในบทบาทหนาท่ี 

ตัวแปรตน ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(RC ) 

(β)                      (e) 

t p-value 

คาคงท่ี (a) 0.517 0.138 3.737 .000*** 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี(RA) 0.578 0.049 11.911 .000*** 

F = 141.864 , P = 0.00 ,Adjusted R2 = 0.382 , R = 0.62 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 จากตารางท่ี 12 การวิเคราะหความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพลตอความขัดแยงในบทบาท

หนาท่ี ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธี

นําเขา (Enter) โดยพบวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

(β= 0.578 ,p < 0.001) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  

 ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ระหวางความไมชัดเจนในหนาท่ีกับความออน

ลาทางอารมณ 

ตัวแปรตน ความออนลาทางอารมณ 

(EE ) 

(β)                      (e) 

t p-value 

คาคงท่ี (a) 1.216 0.172 7.074 .000*** 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี (RA) 0.568 0.060 9.403 .000*** 

F = 88.417 ,P = 0.00 ,Adjusted R2 = 0.277 , R = 0.529 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 จากตารางท่ี 13 การวิเคราะหความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพลตอความออนลาทางอารมณ 

ดวยการวิเคราะหการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิค

วิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ  
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(β = 0.568 , p < 0.001) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

 ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบอิทธิพลทางบวก ระหวางความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีกับความ

ออนลาทางอารมณ 

ตัวแปรตน ความออนลาทางอารมณ 

(EE) 

    (β)                      (e) 

t p-value 

คาคงท่ี (a) 1.202 0.131 9.169 .000*** 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (RC) 0.743 0.058 12.773 .000*** 

F = 163.144 ,P = 0.00 ,Adjusted R2 = 0.416 ,R = 0.647 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 จากตารางท่ี 14 การวิเคราะหความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี มีอิทธิพลตอความออนลาทาง

อารมณ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธี

นําเขา (Enter) โดยพบวา ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

(β = 0.743, p < 0.001) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

 ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบ ระหวางความออนลาทางอารมณกับความพึง

พอใจในการทํางาน 

ตัวแปรตน ความพึงพอใจในการทํางาน 

(JS) 

(β)                      (e) 

t p-value 

คาคงท่ี (a) 4.165 0.142 29.35 .000*** 

ความออนลาทางอารมณ (EE) -0.231 0.049 -4.765 .000*** 

F = 22.707 ,P = 0.00 , Adjusted R2 = 0.087 , R = 0.302 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 จากตารางท่ี 15 การวิเคราะหความออนลาทางอารมณมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน ดวยการวิเคราะหการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดย

ใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน (β = -0.231, p < 0.001) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
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 ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบอิทธิพลทางลบ ระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับความ

ตั้งใจในการลาออกจากงาน 

ตัวแปรตน ความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

(IL) 

(β)                      (e) 

t p-value 

คาคงท่ี (a) 3.649 .280 13.038 .000*** 

ความพึงพอใจในการทํางาน (JS) -0.206 .077 -2.659 .008*** 

F = 7.069 , P = 0.008 ,Adjusted R2 = 0.026 ,R = 0.174 

*p < 0.05** ,p < 0.01, ***p < 0.001 

 จากตารางท่ี 16 การวิเคราะหระหวางความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลตอความตั้งใจใน

การลาออกจากงาน ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) โดยใช

เทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการ

ลาออกจากงาน (β = -0.206 ,p < 0.001) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

ตารางท่ี 17 สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวก

ตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.578, p < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวก

ตอความออนลาทางอารมณ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.568, p < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผล

ทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.743, p < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบ

ตอความพึงพอใจในการทํางาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = -0.231 ,p < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทาง

ลบตอความตั้งใจในการลาออกจาก

งาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = -0.206 ,p < 0.001) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการลาออกพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัด

นครปฐม จํานวน 229 คน ทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยทําการ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและใหขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวท่ัวไปของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัด

นครปฐม 

 จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม จํานวน 

229 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 190 คน มีอายุเฉลี่ย 26-30 ป จํานวน 92 คน มีอายุการ

ปฏิบัติงาน 5 ปข้ึนไป จํานวน 102 คน มีสถานภาพโสด จํานวน 148 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 - 40,000 บาท เปนจํานวน 108 คน 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี ความขัดแยงในหนาท่ี ความออนลาทาง

อารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน และความตั้งใจในการลาออก 

1. ขอมูลเกี่ยวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี 

จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมมีความไม

ชัดเจนในหนาท่ีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ

ความไมชัดเจนในหนาท่ีสูงสุดคือ งานท่ีพนักงานรับผิดชอบมีเปาหมายและจุดมุงหมายขาดความ
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ชัดเจน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความไมชัดเจนในหนาท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด ไดแก พนักงานยังไม

เขาใจอยางถองแทวาข้ันตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานมีอะไรบาง 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงในหนาท่ี 

จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมมีระดับ

ความขัดแยงในหนาท่ีอยูในระดับนอย แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ระดับความความขัดแยงใน

หนาท่ีมากท่ีสุด คือ พนักงานมักรูสึกไมอยากเขาประชุมงานเม่ือมีการประชุมรวมกัน และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยระดับความขัดแยงในหนาท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด ไดแก พนักงานมักมีปญหากับเพ่ือนรวมงาน

อยูเสมอ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับความออนลาทางอารมณ 

จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมมีระดับ

ความออนลาทางอารมณอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ระดับความความออน

ลาทางอารมณมากท่ีสุด คือ พนักงานมักรูสึกออนเพลีย หมดแรง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ในแตละวัน

อยูเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความออนลาทางอารมณอยูในระดับตํ่าท่ีสุด ไดแก พนักงานรูสึก

หมดความอดทนในการทํางานตอไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 

จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมมีระดับ

ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจในการ

ทํางานมากท่ีสุด คือ พนักงานทานรูสึกพึงพอใจในการทํางานองคกรแหงนี้ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับต่ําท่ีสุด ไดแก พนักงานไดรับคําชมเชยดานการทํางานจาก

ผูอ่ืนอยูเสมอ 

5. ขอมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการลาออก 

จากการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐมมีระดับ

ความตั้งใจในการลาออกอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ระดับความตั้งใจในการ

ลาออกมากท่ีสุด หากพนักงานมีโอกาสในการทํางานท่ีดีกวาปจจุบัน พนักงานพรอมจะเปลี่ยนงาน 

และขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความตั้งใจในการลาออกอยูในระดับต่ําท่ีสุด ไดแก พนักงานรูสึกไมผูกพันกับ

องคกรท่ีทานปฏิบัติงานในปจจุบัน 
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ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี (β= 

0.578, p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 38 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ ( β= 

0.568 ,p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 28 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ 

(β=0.743 ,p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 42 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน (β =  

-0.231 ,p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 9 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงาน (β 

= -0.206  ,p < 0.001) โดยมีคาพยากรณคิดเปนรอยละ 3 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม เปนการศึกษาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลความตั้งใจในการลาออก

พนักงาน ไดขอคนพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี โดยภาพรวมมีระดับของความไมชัดเจนในหนาท่ี อยูในระดับปาน

กลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.68 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดนครปฐม มีจํานวนพนักงานแตละสาขาคอนขางนอย แตปริมาณงานคอนขางมาก จึงทําให

พนักงานจําเปนตองชวยกันทํางานใหเสร็จ ดังนั้นบางวันอาจจําเปนตองชวยทํางานท่ีไมใชงานใน

รับผิดชอบของตนเอง ไมใชหนาท่ีของตนเอง แตไมสามารถเก่ียงงานได เนื่องจากมีประเด็นจํานวน

พนักงานของแตละสาขาเขามาเก่ียวของ จึงสงผลใหพนักงานถูกปลูกฝงวาตองชวยกันทํางานและไม

เก่ียงงาน นอกจากนี้ไมมีการกําหนดรายละเอียดของงานอยางละเอียดมากพอ เปนการกําหนดแบบ

กวางๆแลวเนนการปฏิบัติมากกวาการเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร จึงทําใหเกิดความไมชัดเจน
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ในหนาท่ีเสียทีเดียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณี กัมมาระบุตร (2522) ผลการวิจัยพบวา ท่ี

คลังสินคาไมมีการกําหนดหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของพนักงานในองคกรเลย หากมีก็เปนการ

กําหนดแบบกวางๆ ไมมีรายละเอียดมากนัก สวนมากมักเปนการบอกกลาว หรือทํางานตอไปแลวจะ

ทราบเอง สําหรับการกําหนดเปนลายลักษณอักษรมีนอยมาก ดังนั้นผูวิจัยกลาววา คลังสินคาควรมี

การกําหนดอํานาจหนาท่ีข้ึนมาแบบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือแกไขความสับสนในหนาท่ีและลดความ

ขัดแยง โดยใหพนักงานศึกษารายละเอียดของงานกอนปฏิบัติงานจริง และกิจการอ่ืนๆท่ีอยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี โดยภาพรวมมีระดับของความความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

อยูในระดับนอย ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.07 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากวาพนักงานตางก็ทราบดีอยูวา

ตนเองอยูในแผนกใด และมีงานอะไรบางท่ีตองรับผิดชอบ แตเนื่องมาจากพนักงานถูกปลูกฝงเรื่อง

ความสามัคคีกัน การชวยกันทํางานอยางเต็มใจ ไมมีการเก่ียงงาน และอยูรวมกันแบบระบบครอบครัว 

กลาวคือ เม่ือมีปญหา ไมวาจะเปนปญหาอะไรก็ตาม พนักงานทุกคนจะชวยเหลือกัน มีความสนิทสนม

กัน จึงสงผลใหพนักงานไมเกิดความขัดแยงเทาท่ีควร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีรพงศ โพธิ์เจริญ :  

(2555) พบวาปจจัยดานพฤติกรรมท่ีลดความขัดแยงและเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร คือบุคลากรมีการ

ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานท่ีไมสามารถทํางานได หรือมีความจําเปนตองขาดงาน ชวยเหลือเพ่ือน

รวมงานท่ีมีภาระงานปริมาณมาก  นอกจากนี้ยังชวยเหลือเพ่ือนรวมงานท่ีเขามาทํางานใหมในองคกร

ในการปรับตัว แมไมถูกรองขอเลยก็ตาม  

ความออนลาทางอารมณ โดยภาพรวมมีระดับความออนลาทางอารมณ อยูในระดับปาน

กลาง ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.74 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากในแตละวัน สถาบันทางการเงินมีปริมาณ

งานคอนขางมากในบางวัน แตจํานวนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ของแตละสาขา

ในจงัหวัดนครปฐมมีจํานวนคอนขางนอย พนักงานจําเปนตองบริการลูกคาและทํางานภายในธนาคาร

หลังจากทํางานบริการลูกคาแลวเสร็จจนหมดเวลางานทุกวัน แตเนื่องจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน

และความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานกับหัวหนาคอนขางดี มีการชวยเหลือกันทุกเรื่องจึงสงผลให

พนักงานไมไดมีความออนลาทางอารมณเสียทีเดียว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทยุทธ หะสิตะ

เวช (2546) ท่ีกลาวถึงสาเหตุของความออนลาทางอารมณไวในดานปจจัยดานงานท่ีปฏิบัติวา ปญหา

เก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคลากรกับเพ่ือนรวมงาน หรือ ตอผูบริหาร และมีปริมาณงานท่ีมาก
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เกินไป หากเกิดสถานการณท่ีมีการแขงขันมากกวาการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิดความ

ขัดแยงในบทบาทหนาท่ีและลดประสิทธิภาพในการทํางานลง จนเกิดความเบื่อหนายในท่ีสุด  

ความพึงพอใจในการทํางาน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน อยูในระดับ

มาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 3.53 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

เปนสถาบันทางการเงินอันดับแรกของประเทศไทย และมีชื่อเสียงและความม่ันคง เปนท่ียอมรับของ

คนในสังคม สงผลใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของธนาคารและทํางานอยางเต็ม

ความสามารถ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมี

สิ่งแวดลอมในการทํางานคอนขางดี เชน รถไมติด และพนักงานสวนมากมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด

นครปฐม เพราะฉะนั้น พนักงานไมจําเปนตองเสียคาใชจายดานท่ีอยูอาศัย อีกท้ังคาสาธารณูปโภค 

เชน คาอาหาร คอนขางมีราคาถูกกวาในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้พนักงานมีความสัมพันธท่ีดีกับ

หัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ทําใหพนักงานทํางานอยางสบายใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิ

ลักษณ แจมใส (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดสํานักงานบริหารธุรกิจสาขา เขต 29 ผลการวิจัยพบวา ความพึง

พอใจในการทํางานของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ท่ีสังกัดสํานักงานบริหารธุรกิจ

สาขา เขต 29 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน

การทํางาน ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การศึกษาตอเปนปจจัยหลัก 

ความตัง้ใจในการลาออก โดยภาพรวมมีระดับความตั้งใจในการลาออกอยูในระดับปานกลาง 

ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 2.93 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน

สถาบันทางการเงินอันดับแรกของประเทศไทย และมีชื่อเสียงและความม่ันคง เปนท่ียอมรับของคนใน

สังคม สงผลใหพนักงานคาดหวังกับความกาวหนาในตําแหนง หนาท่ีการงานและเติบโตไปพรอมกับ

ธนาคาร ท่ีสําคัญธนาคารมีคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีมีมาตรฐานและยุติธรรมใหแกพนักงาน 

พนักงานมีความสัมพันธท่ีดีกับหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ทําใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข แตใน

ขณะเดียวกัน พนักงานก็ตองการมีความกาวหนา หากมีโอกาสท่ีดีกวา ทุกคนก็พรอมจะเปดรับ สิ่ง

เหลานี้จึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหพนักงานยังไมไดมีความตั้งใจลาออกเสียทีเดียวหากไมไดรับโอกาสท่ี

ดีกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลภัสสรณ ศรีวรฉัตรภาธร (2558) วิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตสินคา
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อุปโภคบริโภคแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปร 3 ปจจัย ไดแก 1) 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี 2) การรับรูการเมืองในองคการ และ3) อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ ท้ัง 3 

ปจจัยนี้ลวนสงผลกระทบตอความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน ท้ังสิ้น 

เนื่องจากท้ัง 3 ตัวแปรสามารถกอใหเกิดความขัดแยง ซ่ึงตัวพยากรณท่ีสําคัญมากท่ีสุด ไดแกปจจัย

ดานเงินเดือน และสวัสดิการ ( x = 4.46 ,S.D. = 0.29) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดาน

ความไมชัดเจนของงาน ( x =4.28 ,S.D. = 0.40) อยูในระดับมากท่ีสุด และลําดับสุดทายคือปจจัย

ดานความรูสึกถึงการเมืองในองคการ ตามลําดับ ( x = 3.96 ,S.D. = 0.33) อยูในระดับมาก 

 สมมติฐานท่ี 1 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี การ

หาคาสัมประสิทธิ์ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายของความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพล

ทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 38 

แสดงใหเห็นวาหากพนักงานยังไมทราบเปาหมายและจุดมุงหมายของงานอยางชัดเจน พนักงานไม

สามารถวางแผนการทํางานไดเลย  เนื่องจากมีปริมาณงานท่ีไมเก่ียวของในความรับผิดชอบของ

พนักงานแตละคนเขามา สงผลใหพนักงานจําเปนตองชวยกันทํางาน แตพนักงานไมทราบข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีแทจริง ปญหาเหลานี้เหมือนเปนเพียงปญหาเล็กๆ แตหากเกิดข้ึนบอยๆก็จะกลายเปน

ปญหาใหญหรือแมแตการลาออกจากงานได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนพงศ อัตนะ (2553) 

ศึกษาการบริหารความขัดแยงของศูนยกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีจุดประสงคคือ ศึกษาสาเหตุ

และวิธีการบริหารความขัดแยงของศูนยกีฬาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ความขัดแยง

เกิดจากสาเหตุหลักๆ ไดแกการกําหนดบทบาทหนาท่ีไมชัดเจน สงผลใหบุคลากรในศูนยกีฬา

ปฏิบัติงานซํ้าซอนกัน ,บุคลากรหรือแผนกตางๆจะใชทรัพยากรท่ีมีพรอมกันสงผลใหเกิดการแกงแยง

ทรัพยากร และกฎเกณฑการประเมินและระบบการใหรางวัลแกบุคลากรในองคกร  
 ความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 38 (β= 0.578 ,p 

< 0.001) แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานเกิดความไมชัดเจนในหนาท่ี ไมเขาใจขอบเขตและลักษณะงาน

ท่ีแทจริง รวมไปถึงงานท่ีตองรับผิดชอบ สงผลใหเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี พนักงานรูสึกอึด

อัดและไมสบายใจเม่ือตองมาทํางาน นอกจากนี้พนักงานรูสึกวาอยากทํางานคนเดียว ไมอยากทํางาน
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รวมกับผูอ่ืน สงผลใหการสื่อสารไมชัดเจนและไมท่ัวถึง หรือเขาใจผิดเก่ียวกับงานได ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของฐานิสรา เดชเทวัญดํารง (2551) ศึกษาความขัดแยงในหนาท่ีและความขัดแยงในองคกร 

กรณีศึกษาเฉพาะ : หางหุนสวนจํากัด ปยะสตรี พบวาความขัดแยงในหนาท่ีของพนักงานอยูในระดับ

ปานกลาง กลาวคือเกิดจากคําสั่งท่ีไมชัดเจน สงผลใหหนวยงานเกิดความสับสน มีปญหาเม่ือ

จําเปนตองทํางานรวมกัน พนักงานคิดวาการทํางานคนเดียว ทําใหการทํางานราบรื่นมากกวาการ

ทํางานเปนทีม อีกท้ังมีปญหาดานการสื่อสารภายในองคกร เนื่องจากพนักงานไมไดรับขาวสารท่ี

ถูกตองและชัดเจน เนื่องจากไมไดทํางานเปนกลุม ซ่ึงการสื่อสารท่ีไมชัดเจน สงผลใหเกิดความขัดแยง

ไดเชนเดียวกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ การหาคา

สัมประสิทธิ์ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายของความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอ

ความออนลาทางอารมณ โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 28 แสดงใหเห็นวา

พนักงานยังไมทราบเปาหมาย จุดมุงหมายและขอบเขตของงานอยางชัดเจน รวมไปถึงไมไดรับการ

อธิบายงานอยางละเอียด พนักงานไมสามารถวางแผนการทํางานของตนเองได เนื่องจากมักมีงานท่ีไม

เก่ียวของในความรับผิดชอบของตนเองเขามา พนักงานจําเปนตองบริการลูกคาและทํางานภายใน

ธนาคารหลังเวลาบริการลูกคาอีก นอกจากนี้พนักงานยังไมกลาตัดสินใจเม่ืองานมีปญหา ความไม

ชัดเจนของงานเปนเหตุใหพนักงานรูสึกสับสนและเครียด ไมกระตือรือรนในการทํางาน เกิดความเบื่อ

หนาย ไมอยากทํางาน และลาออกในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกษวรรณ ราชศักดิ์  (2540) 

ศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีเก่ียวของกับความคลุมเครือและความขัดแยงในบทบาทของหัวหนาหอผูปวย 

โรงพยาบาลศูนย กลาวถึงจุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคลุมเครือและระดับความขัดแยงใน

บทบาท และความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางเปน

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย  จํานวน 203 คน 

ผลการวิจัยพบวา ความคลุมเครือในบทบาทอยู ในระดับนอย ความขัดแยงในบทบาทอยูในระดับปาน

กลาง ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลใหเกิดความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

ไดแกบทบาทดานวิชาการและการวิจัยเปนอันดับแรก และบทบาทดานบริการเปนอันดับสุดทาย แต

ท้ัง 2 ปจจัยนี้ก็นําไปสูความออนลาทางอารมณในท่ีสุด 
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 ความไมชัดเจนในหนาท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 28 ( β= 0.568 , p < 

0.001) แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานเกิดความไมชัดเจนในหนาท่ี สับสนในหนาท่ีของตนเองเนื่องจากมี

ปริมาณงานท่ีมากเกินไป ไมกลาตัดสินใจเม่ืองานเกิดปญหา ไมเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติงานแลวนั้น 

สงผลใหเกิดความเครียด เบื่อหนายกับสภาวะท่ีเปนอยู ไมมีแรงจูงใจในการทํางานและรูสึกวาไมอยาก

ทํางานตอไป สิ่งเหลานี้ลวนกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการทํางานท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของรินดา อนันตโชติ (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคลและความคลุมเครือในบทบาทท่ีมีผลตอ

ความเครียดในงาน : กรณีศึกษา บริษัท ซีแวกซ แอนด อารค (เอเชีย) จํากัด จากสมมติฐานท่ีกลาววา 

พนักงานท่ีมีความไมชัดเจนในหนาท่ีแตกตางกันจะมีความเบื่อหนายทางอารมณแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีแตกตางกันจะมีความเบื่อหนายทางอารมณไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากความเบื่อหนายทางอารมณมีสาเหตุจากการทํางานท่ีไมมีความ

ชัดเจน กลาวคือมีความสัมพันธงานท่ีไมชัดเจนกับความเบื่อหนายทางอารมณมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ การ

หาคาสัมประสิทธิ์ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายของความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีสงผล

ทางบวกตอความออนลาทางอารมณ โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 42 แสดง

ใหเห็นวา เม่ือพนักงานเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี อาจเนื่องมาจากมีปริมาณมากเกินไป ทําให

รูสึกอึดอัดและกังวลใจ ไมอยากทํางานเปนทีม พนักงานตองบริการลูกคาและทํางานภายในธนาคาร

ควบคูกัน ซ่ึงงานบริการเปนงานท่ีตองใชความอดทน ปจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดความเครียด ออนเพลีย 

เบื่อหนายและหมดความอดทนในการงานตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัททสาร ศรีดาวเรือง 

(2538) ศึกษาความขัดแยงของพนักงานกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีในโครงสราง

องคกรสาขาสมบูรณแบบ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาท่ี

เปนกลุมประชากร มีลักษณะแนวคิดเก่ียวกับความขัดแยงในเชิงสรางสรรค ซ่ึงสาเหตุความขัดแยงท่ี

เกิดข้ึน ไดแก ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน โดยสวนมาก
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มักมีสาเหตุจากการแสดงพฤติกรรมของคูกรณีเม่ือทราบวาเกิดความขัดแยง ซ่ึงสาเหตุเหลานี้สงผลตอ

ความออนลาทางอารมณของบุคลากรในการทํางาน 

 ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความออนลาทางอารมณ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความออนลาทางอารมณอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 42 (β = 0.743, p 

< 0.001) แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานเกิดความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ชอบทํางานคนเดียว ไมมี

ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เพราะรูสึกอึดอัดเม่ือตองทํางานกับผูอ่ืน ผูวิจัยคิดวา ความสัมพันธท่ีดี

ระหวางเพ่ือนรวมงานเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในการทําใหพนักงานมีความออนลาทางอารมณ

นอยลง แตเม่ือพนักงานเกิดความขัดแยงแลว สงผลใหเกิดความออนลาทางอารมณ ความเครียดและ

ความกดดัน ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน และหมดความอดทนใน

การทํางานตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปรารถนา เล็กสมบูรณ (2554) ศึกษาเรื่องความเครียด 

การเผชิญปญหา และความเหนื่อยหนายในงานของผูปฏิบัติการชวยเหลือในสถานสงเคราะหของ

รัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของความเครียดในงาน การ

เผชิญปญหา และความเหนื่อยหนายในงานของผูปฏิบัติการชวยเหลือในสถานสงเคราะหของรัฐบาล 

ผลการวิจัยพบวาผูปฏิบัติการชวยเหลือในสถานสงเคราะหของรัฐบาลมีความออนลาทางอารมณและ

ทํางานดวยความวิตกกังวล ซ่ึงความออนลาทางอารมณดังกลาวเกิดจากความไมกาวหนาในหนาท่ีการ

งาน ปริมาณงานท่ีมากเกินไป ไมมีการแบงงานเปนสัดสวน มีปญหาความขัดแยงในบทบาทหนาท่ีกับ

ผูรวมงาน 

 สมมติฐานท่ี 4 ความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน การหา

คาสัมประสิทธิ์ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายของความออนลาทางอารมณสงผลทางลบตอ

ความพึงพอใจในการทํางาน โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 9 แสดงใหเห็นวา

เม่ือพนักงานรูสึกออนเพลีย หมดแรง หลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแตละวันอยูเสมอ เนื่องจากตอง

บริการลูกคาและทํางานภายในธนาคารควบคูกันไป ตองใชความอดทนอยางมากในแตละวัน 

นอกจากนี้ยังรูสึกเบื่อหนายกับงานท่ีทํา ปจจัยเหลานี้ทําใหพนักงานรูสึกไมมีความสุขในการทํางาน 

จากท่ีเคยมองวางานท่ีทํามีคุณคาก็กลับไมพึงพอใจในการทํางาน สมมติฐานนี้สอดคลองกับงานวิจัย

ของรมยชลี สุวรรณชัยรักษ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคาร
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ทหารไทยจํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง โดยศึกษาจากกลุมประชากรท้ังหมด 4 สาขา รวมท้ังหมด 

124 คน ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก มีหลายๆปจจัยท่ี

สงผลใหพนักงานไมพึงพอใจ ไดแก การไดยอมรับในท่ีทํางาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติท่ีซํ้าจําเจ และ

ไมชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย สงผลใหพนักงานเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน โครงสรางและ

นโยบาย ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดังกลาว เปนปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี

สงผลใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจ 

ความออนลาทางอารมณมีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางาน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความออนลาทางอารมณมีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจในการทํางานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 9 (β= -0.206 ,p 

< 0.001) แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานเกิดความเหนื่อยลาและลดคุณคาของงานพนักงานไม

กระตือรือรนและไมอยากทํางาน อาจเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชน ปริมาณงานท่ีมากเกินไป การ

ทํางานบริการลูกคาควบกับงานเอกสารภายในธนาคาร ซ่ึงความออนลาทางอารมณดังกลาวสงผล

โดยตรงตอความพึงพอใจในการทํางานท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเสนาะ ติเยาว (2544 : 

228) กลาววาปจจัยท่ีสงผลใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน คือ ลักษณะงานท่ีทํา ลักษณะ

งานสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน  ทําใหบุคคลรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานนั้นๆ 

นอกจากนี้สภาพการทํางาน สามารถกระทบตอความตองการดานรางกายและสงผลตอความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน รวมไปถึงนโยบายและฝายบริหารขององคกร สิ่งนี้สะทอนถึงความสําเร็จในการ

ปฏิบั ติงาน ความรับผิดชอบ บทบาทของผูปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชา สุดทายผลตอบแทน เพราะผลตอบแทนสะทอนคุณคาของงานและผูปฏิบัติงาน รวม

ไปถึงแสดงถึงความเทาเทียมกันของผูบริหาร 

 สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบตอความตั้งใจในการลาออก การหา

คาสัมประสิทธิ์ ดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายของความพึงพอใจในการทํางานสงผลทางลบ

ตอความตั้งใจในการลาออก โดยมีคาความสามารถในการพยากรณคิดเปนรอยละ 3 แสดงใหเห็นวา

เม่ือพนักงานรูสึกวางานท่ีทําไมมีคุณคา และไมตรงกับความตองการหรือความสามารถของตนเอง 

พนักงานไมมีความสุขและไมพึงพอใจกับการทํางานท่ีเปนอยู อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เชน

ผลตอบแทน สภาพการทํางาน โอกาสและความกาวหนา ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน ซ่ึง
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ความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานโดยตรง ทําใหพนักงานพยายาม

แสวงหางานใหมๆจากองคกรใหมจากเว็บไซตหางาน หรือเม่ือมีโอกาสท่ีดีกวา พนักงานพรอมท่ี

เปลี่ยนงานทันที ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรีพร หนูทอง (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจในงานและแนวโนมจะลาออกจากองคการของพนักงานฝายผลิต : 

กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จํากัด พบวา พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และสวนมาก

ยังไมแนใจเรื่องมีแนวโนมจะลาออกจากองคกร ปจจัยดานอายุมีผลตอการลาออกของพนักงาน แต

ดานหนาท่ีความรับผิดชอบและครอบครัวของพนักงาน ไมมีความสัมพันธกับการลาออก สําหรับปจจัย

ดานความพึงพอใจในตัวงาน หัวหนางาน ความม่ันคง ความกาวหนา มีความสัมพันธโดยตรงตอการ

ลาออกของพนักงานท้ังสิ้น แตปจจัยความพึงพอใจดานคาตอบแทน และสวัสดิการเปนปจจัยหลักท่ีมี

ผลตอการลาออก 

 ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลทางลบตอความต้ังใจในการลาออก ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลทางลบตอความตั้งใจในการลาออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีคาความสามารถในการพยากรณไดรอยละ 3 (β= -0.231, p 

< 0.001) แสดงใหเห็นวาเม่ือพนักงานลดคุณคาของงานท่ีทํา รูสึกไมมีความสุขกับงานท่ีทํา และรูสึก

วางานท่ีทําอยูไมตรงกับความตองการและความสามารถ ทําใหพนักงานเกิดความคิดอยากลาออก 

และติดตามประกาศขาวสารการรับสมัครงานขององคกรใหมๆ เพ่ือเตรียมพรอมในการหางานใหมอยู

เสมอ แสวงหาความกาวหนาและโอกาสท่ีดีกวาอยูเสมอ และรูสึกไมผูกพันกับองคกร ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ หมอกแกว (2545) ศึกษาการเปลี่ยนหนวยงานและลาออกของบุคลากรกรมอู

ทหารเรือกองทัพเรือ พบวา ความตองการเปลี่ยนหนวยงานและลาออกของบุคลากรอยูในระดับปาน

กลาง บุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลาท่ีมีดานยศ และการศึกษามีความตองการ

เปลี่ยนหนวยงานและลาออกแตกตางกัน บุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลาท่ีมีอายุ 

และอายุราชการแตกตางกัน มีความตองการลาออกไมแตกตางกัน ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

ลาออกของบุคลากรกรมอูทหารเรือกองทัพเรือพระจุลจอมเกลา ไดแก ความม่ันคงของงาน 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และความพึงพอใจในการทํางานในดานตางๆ เชนความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ความยุติธรรมในองคกร เปนตน 
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ประโยชนจากการวิจัย 

ประโยชนเชิงการจัดการธุรกิจ 

1. ความไมชัดเจนในหนาท่ี จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความไมชัดเจนในหนาท่ีอยูใน

ระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอคําถามเก่ียวกับเปาหมายและจุดมุงหมายของงาน

ขาดความชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.99 และพนักงานไมสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมีงานอ่ืนท่ี

ไมเก่ียวของกับหนาท่ีเขามาอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 2.86 แสดงวาใหเห็นวาพนักงานขาดความชัดเจนใน

เปาหมาย ละมีงานอ่ืนๆมาแทรกแซงอยูเสมอ ดังนั้น ผูบริหารควรควรมีการอบรมพนักงานตั้งแตแรก

เขาวางานท่ีพนักงานแตละคนรับผิดชอบมีเปาหมายอยางไรบาง เพ่ือใหพนักงานทราบ ตระหนักอยู

เสมอ และภูมิใจในหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรอยางชัดเจน และกําหนดใหพนักงานเรียนรูงานท่ีไดรับมอบหมาย โดย

กําหนดเวลา เชน 3 วัน – 1 อาทิตยกอนนําไปสูการปฏิบัติงานจริง เพ่ือทําใหบุคลากรทราบถึงหนาท่ี 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานอยางถองแท และบุคลากรสามารถวาง

แผนการทํางานได เนื่องจากไมมีงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของเขามา ตางคนตางทําหนาท่ีของตนเอง 

นอกจากนี้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สงผลใหลดความไมชัดเจนในหนาท่ี ซ่ึง

นําไปสูความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึนและลดความตั้งใจในการลาออกดวย  

2. ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบุคลากรในธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับนอย แตเม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอ

คําถามเก่ียวกับความรูสึกกังวลใจ เม่ือรูวาตองการขอความชวยเหลือเรื่องงานกับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 2.24 

และ พนักงานรูสึกไมอยากเขารวมประชุมงานเม่ือมีการประชุมรวมกัน มีคาเฉลี่ย 2.28 แสดงใหเห็น

วาบุคลากรมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีความสามัคคี และมีความขัดแยงนอยมาก แตกลับรูสึกกังวลใจ

เม่ือตองไปขอความชวยเหลือผูอ่ืนและไมอยากเขาประชุม ผูวิจัยคิดวา ผูบริหารควรมีนโยบายการ

สรางบรรยากาศท่ีเปนกันเอง คุยกันแบบสบายๆ เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นไดอยาง

เต็มท่ี นอกจากนี้ ผูบริหารควรมีนโยบายสงเสริม กิจกรรมใหบุคลากรมีความสัมพันธอันดีตอกันแบบนี้

ตลอดไป เชนการจัดกีฬาสี การออกคายอาสารวมกัน การทํา CSR การไปพักผอนตางจังหวัดและใช

เวลารวมกันมากข้ึน มีการแบงกลุม ชวยกันทํากิจกรรม สิ่งเหลานี้อาจนําไปสูความผูกพันองคกรและ
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ทําใหความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงานเหนียวแนนมากข้ึน อาจสงผลใหพนักงานรูสึกสบายใจ

มากข้ึนเม่ือตองไปขอความชวยเหลือผูอ่ืนและเขารวมประชุมอยางสบายใจ ซ่ึงนําไปสูความตั้งใจใน

การลาออกนอยลง 

3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินท่ีสําคัญของประเทศไทย และ

กําลัง มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เชนการปรับปรุงโครงสรางและการขยายสาขาใน

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดมากข้ึน ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยผลิตภัณฑใหมๆของ

ธนาคาร ธนาคารจําเปนตองใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย เพราะทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีทําให

ธนาคารขับเคลื่อนไปและขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 

 4. ธนาคารควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับการขจัดความออนลาทางอารมณ โดยพนักงานควร

ทราบถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดความออนลาทางอารมณ แลวขจัดใหตรงจุด จะชวยใหบุคคลขจัดไดไวข้ึน 

ควรมีการพักผอน คลายเครียดบาง ผูบริหารควรใหขวัญและกําลังใจแกพนักงาน มีการพาไปเลี้ยงขาว

บางตามโอกาส 

 ประโยชนเชิงทฤษฎี 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตอปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการลาออกของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดนครปฐม พบวา ลักษณะกรอบแนวคิดท่ี

ผูวิจัยพัฒนามาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของการลาออก ซ่ึงผูวิจัยนํามาประยุกตใหเขากับ

งานวิจัยเรื่องนี้ ทําใหเกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกับตอปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการ

ลาออก ซ่ึงขอคนพบนี้ นํามาจากการศึกษาในลักษณะการพิสูจนความสัมพันธและอิทธิพลของตัวแปร

แตละตัว ในเชิงทฤษฎีจึงสามารถนําขอคนพบนี้ไปตอยอดเพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรดังกลาวกับตัว

แปรอ่ืนๆตอไปได จากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย การรักษาทรัพยากร

มนุษย และความตองการของทรัพยากรมนุษย ซ่ึงปจจัยดานตางๆในการวิจัย ทําใหเกิดอิทธิพลตอ

ความตั้งใจลาออก การศึกษาครั้งนี้ทําใหองคกรสามารถมองเห็นแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหเกิดความเขมแข็ง และเปนกําลังสําคัญขององคกรในการเตรียมความพรอมและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ขอเสนอแนะสําหรับวิจัยในอนาคต 

 การศึกษาอิทธิพลของความไมชัดเจนในหนาท่ี ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี ความออนลา

ทางอารมณ ความพึงพอใจในการทํางาน ท่ีสงผลตอความตั้งใจลาออกของพนักงาน มีประโยชนเชิง

การจัดการธุรกิจ โดยทําใหทราบวาบุคลากรมีความตั้งใจในการลาออกอยูในระดับปานกลาง จึงควรมี

นโยบายในการสงเสริมใหบุคลากรไมลาออก ดังนี้ 

1. การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงความต้ังใจใน

การลาออกของพนักงาน โดยแสดงออกดวยวิธีตางๆ อาทิเชน การแจงความจํานงดวยวาจาหรือแจง

เปนลายลักษณอักษร แตสวนมากแลวมักกระทําเปนลายลักษณอักษรมากกวา ซ่ึงมีวัตถุประสงคคือ 

เสนอตอผูบริหารอนุมัติใหลาออก นอกจากนั้นเพ่ือใชเปนหลักฐานไปดําเนินการในการเรียกรองสิทธิ

ประโยชนตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญและอ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องความตองการของบุคลากรในองคกรนี้เพ่ิมเติม เพ่ือทําใหรับรูวา

บุคลากรในองคกรมีความตองการเรื่องใดบาง และองคกรสามารถตอบสนองความตองการไดมากนอย

เพียงใด และนําขอมูลของท้ังสองฝายมาพิจารณาเพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เปนการสงเสริม

และใหขวัญกําลังใจในการทํางานแกพนักงาน ซ่ึงจะนํามาสูการรักษาทรัพยากรมนุษยขององคกรอยาง

ยั่งยืนตอไป นอกจากนี้ควรมีการศึกษาบุคลากรตามสายงานและตําแหนงงาน เพ่ือใหเกิดความ

ครอบคลุมในการบริหารทรัพยามนุษยมากข้ึน 

3. การศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางพนักงานไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 252 ตัวอยาง แตมีตัวอยางท่ีสมบูรณอยูท้ังสิ้น 229 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

90.87 ซ่ึงเปนการเลือกศึกษากับเฉพาะธนาคารเพียงแหงเดียวเทานั้น ซ่ึงในอนาคต ผูวิจัยมีความเห็น

วา ควรมีการศึกษาดานปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออกของธนาคารหรือองคกรอ่ืนๆ เพ่ือ

ขยายขอบเขตการศึกษามากยิ่งข้ึน เนื่องจากการศึกษาดังกลาว จะชวยใหธนาคารหรือองคกรรับรู

ความตองการของบุคลากรมากข้ึน นอกจากนี้บุคลากรไดรับรูการดําเนินงานอยางถูกตองและชัดเจน

มากข้ึน และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอองคกร ตลอดจน

สงผลดีในการพัฒนาสถาบันทางการเงินและองคกรท้ังประเทศ ใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอไป 
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4. การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยอาจไดขอมูลท่ีจํากัด ไมครอบคลุม ดังนั้นควร

มีการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ในดานปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจในการลาออก โดยการ

สัมภาษณกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจในการลาออกจากงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ในจังหวัดนครปฐม 

คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนประกอบในการทําความศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นการตอบแบบสอบถามนี้ใชเพื่อการศึกษาเทานั้น จึงขอ

ความกรุณาจากทาน โปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนและตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอความไมชดัเจนในหนาที ่

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอความขัดแยงในบทบาทหนาที ่

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีตอความออนลาทางอารมณ 

 สวนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจในการทํางาน  

 สวนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีตอความตั้งใจในการลาออก 

 เปนประโยชนอยางยิง่ตอผูวิจัยในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจาก

ทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง อนึ่งผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปน

ความลับอยางสูงสุดและจะไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด ผูวจิัยหวังเปนอยางยิ่งวา

จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน  

ขอขอบพระคุณที่ใหขอมูลไว ณ โอกาสนี ้

นางสาว กัญญาภัค พิพัฒนเอ่ียมทอง 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจัดการมหาวทิยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

1. เพศ 

 (    )  ชาย     (    )  หญิง 

 

2. อายุ 

(    )  20-25 ป     (    )  26-30 ป   

(    )  31-40 ป     (    )  41 ปข้ึนไป 

 

3. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 (    )  นอยกวา 1 ป    (    )  1-2 ป 

 (    )  3 - 4 ป     (    )  5 ปข้ึนไป 

 

4. สถานภาพสมรส 

(    ) โสด      (    ) สมรส 

 

 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(    ) ต่ํากวา 20,000 บาท    (    ) 20,001 - 40,000 บาท 

(    ) 40,001 – 60,000 บาท    (    ) 60,001 – 70,000 บาท 

(    ) 70,001 – 100,000 บาท    (    ) สูงกวา 100,000 บาท 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความไมชัดเจนในหนาท่ี 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ความไมชัดเจนในหนาท่ี 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.งานท่ีทานรับผิดชอบมีเปาหมายและจุดมุงหมาย

ขาดความชัดเจน 

     

2.ทานไมสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย เนื่องจากมี

งานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับหนาท่ีของทานเขามาอยูเสมอ 

     

3.ทานไมไดรับการอธิบายรายละเอียดของงานท่ี                     

ตองรับผิดชอบอยางชัดเจน 

     

4.ทานและเพ่ือนรวมงานในองคกรไมเขาใจขอบเขต

งานท่ีตองรับผิดชอบของตนเองวามีลักษณะงาน

อยางไรบาง 

     

5.ทานยังไมเขาใจอยางถองแทวาข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานของทานมีอะไรบาง 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ความขัดแยงในบทบาทหนาท่ี 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.ทานมักรูสึกอึดอัด เม่ือตองทํางานรวมกับผูอ่ืน      

2.ทานมักมีปญหากับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ      

3.ทานคิดวาการทํางานรวมกันเปนทีม ไมไดเปนปจจัย

ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

     

  4.ทานมักคิดวาหัวหนางานของทานไมยอมรับในความ

คิดเห็นของทาน 

     

5.ทานมักไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุม      

6.ทานคิดวา ไมมีเพ่ือนรวมงานคนไหนท่ีสนิทกับทาน

เลย 

     

7.ทานมักมีความรูสึกกังวลใจ เม่ือรูวาตองไปขอความ

ชวยเหลือเรื่องงานกับผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

     

8.ทานมักรูสึกไมอยากเขาประชุมงานเม่ือมีการประชุม

รวมกัน 
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอปจจัยของความออนลาทางอารมณ 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ความออนลาทางอารมณ 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.ทานรูสึกออนเพลียกับการตื่นแตเชา เพราะรูสึกวา

ตองเผชิญกับการทํางานอีกวัน 

     

  2.ทานมักรูสึกวาการทํางานเก่ียวกับการบริการเปนสิ่ง

ท่ีตึงเครียด 

     

3.ทานมักรูสึกออนเพลีย หมดแรง หลังจากปฏิบัติงาน

เสร็จ ในแตละวันอยูเสมอ 

     

  4.ทานรูสึกหมดความอดทนในการทํางานตอไป      

5.ทานรูสึกเบื่อหนายกับสภาวะงานของงานท่ีทําอยูใน

ปจจุบัน 
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สวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน  

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1. ทา่นมีความสขุกบัการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย      

2.ทานรูสึกวางานท่ีทานทํามีคุณคา      

3.ทา่นได้รับคําชมเชยด้านการทํางานจากผู้ อ่ืนอยู่

เสมอ 

     

  4.ทา่นรู้สกึมัน่คงและปลอดภยัในการทํางาน      

5. ทา่นรู้สกึพงึพอใจในการทํางานองค์กรแหง่นี ้      

6.ทานรูสึกวางานท่ีทําอยูตรงกับความรูความสามารถ

ของทาน 
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอปจจัยของความตั้งใจในการลาออก 

คําช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย √ ลงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมาก

ท่ีสุด 

 

ความตั้งใจในการลาออก 

ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1.หากทานมีโอกาสในการทํางานท่ีดีกวาปจจุบัน ทาน

พรอมจะเปลี่ยนงาน 

     

2. ทานแสวงหางานท่ีมีโอกาส มากกวางานท่ีทําใน

องคกรปจจุบันอยูเสมอ 

     

3.ทานติดตามประกาศขาวสารการรับสมัครงานของ

องคกรใหม เพ่ือเตรียมพรอมในการหางานใหมอยู

เสมอ 

     

  4 . ท า น ไม คิ ด จ ะ ทํ า ง าน ในอ งค ก รป จ จุ บั น จน

เกษียณอายุ 

     

5.ทานรูสึกไมผูกพันกับองคกรท่ีทานปฏิบัติงานใน

ปจจุบัน 

     

6.ทานคิดวาถาทานลาออกไปทํางานองคกรอ่ืน ทาน

จะเจริญกาวหนามากกวาท่ีเดิม 
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