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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในงาน แรงจูงใจ
ภายนอกงาน การรับรูความยุติธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของวิศวกร 
บริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ 
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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจภายในงาน 
แรงจูงใจภายนอกงาน การรับรูความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับความตั้งใจ
ลาออกจากงานของวิศวกรบริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (2) เพื่อ
ศึกษาอํานาจการพยากรณของแรงจูงใจภายในงาน แรงจูงใจภายนอกงาน และการรับรูความ
ยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีตอความต้ังใจลาออกจากงานของวิศวกรบริษัท แอล 
ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ พนักงานในตําแหนง วิศวกร บริษัทแอล ที อี ซี 
จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 130 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจภายในงาน แบบสอบถาม
แรงจูงใจภายนอกงาน แบบสอบถามการรับรูความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
แบบสอบถามความต้ังใจลาออกจากงาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 



 
 

จ

ผลการวิจัยพบวา 

1. แรงจูงใจภายนอกงานดานเงินเดือน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานชีวิตความ
เปนอยูสวนตัว และดานการนิเทศบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจลาออกจากงาน
ของวิศวกรบริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r =  -.368,  -.302, -.247 และ -.229 ตามลําดับ)  แรงจูงใจภายนอกงานดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา และดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ มีความสัมพันธทางลบกับความ
ต้ังใจลาออกจากงานของวิศวกรบริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.192 และ -.190 ตามลําดับ) 

2. การรับรูความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการรับรูความ
ยุติธรรมเชิงการปฏิบัติตอบุคคล ดานการรับรูความยุติธรรมเชิงกระบวนการ และดานการรับรูความ
ยุติธรรมเชิงผลลัพธจากการประเมิน มีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจลาออกจากงานของ
วิศวกรบริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (r = -.458 , -.436 และ -.393 ตามลําดับ) 

3. แรงจูงใจภายในงาน และแรงจูงใจภายนอกงานดานสภาพการทํางาน ดาน
ความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานสถานภาพ และดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ไมมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกจากงานของวิศวกรบริษัท แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ 

4. การรับรูความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการรับรูความ
ยุติธรรมเชิงการปฏิบัติตอบุคคล แรงจูงใจภายนอกงานดานเงินเดือน และแรงจูงใจภายนอกงานดาน
ความม่ันคงในการทํางาน  มีอํานาจรวมกันพยากรณความต้ังใจลาออกจากงานของวิศวกรบริษัท 
แอล ที อี ซี จํากัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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ABSTRACT 
 

 
The objectives of this research were (1) to study the relationships between and (2) the 

predictive power of intrinsic and extrinsic work motivation, fairness perception of performance 
appraisal and turnover intention regarding engineers at the LTEC Company in Northern Region 
Industrial Estate 

The sample comprised 130 Engineers at the LTEC Company in Northern Region 
Industrial Estate. The research instruments consisted of questionnaire on demographics, intrinsic 
work motivation, extrinsic work motivation, fairness perception of performance appraisal, and 
turnover intention. Data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s product moment 
correlation coefficient, and multiple regression analysis. 

The results of this research were as follows: 



ช 
 

1. Dimensions of extrinsic work motivation: salary, job security, personal life, and 
supervision had a significantly negative relationship with turnover intention at the .01 level              
(r = -.368, -.302, -.247 and -.229 respectively). Relationship with the supervisor and company policies and 
administration had a significantly negative relationship with turnover intention at the .05 level     
(r = -.192 and -.190 respectively). 

2. Dimensions of fairness perception of performance appraisal: interpersonal 
fairness, procedural fairness, and outcome fairness had a significantly negative relationship with 
turnover intention at the .01 level (r = -.458, -.436 and -.393 respectively). 

3. Intrinsic work motivation and dimensions of extrinsic work motivation: working 
condition, relationship with peers, status and relationship with subordinates had no relationship to 
turnover intention. 

4. Dimensions of fairness perception of performance appraisal: interpersonal 
fairness, and dimensions of extrinsic work motivation: salary and job security jointly 
predicted turnover intention at the .01 level. 


